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CONGRESSO NACIONAL
Presidência,
Cuvocação de seuiee

~nlaa

O lPr~tdente do Sena:1o Federal. n01 t.ét1nQI do an. 70, 1 J9, da CilOI.
~twçao e ao art. 1°, n. IV -du Regnllemo Comum, convoca as dua, Casas
4o Congresso Nae.iosuw p&Ia, ent ~ co.njuntas a realizarem-se noa diaa
H. 18, 23 25 (1. abril~ 'l, ll 14 li. 20, 22 28 e ao ele mato do ano em cur.a. as 21 noras e 30 mmutos no Plenáno da camara dos Deputa-doe, co.
nnecerern ctos vetOs presidencra~A &baixo mencionados:
Dto 1« lle ·tlbNI·
•
- VeLo (parclal: &O Projet, dt Lel o9 4 1100..& ·12 na Ca\mara e número ao..u no SeDado, que esta•l<!Wae. uormas pa:ra a restituição de recelta,
autoriZa a reorpll.1&ação intem~ da.s repa.ttições arrecadadoras e dá our.ras provustnCJ.a&;
- VeLo •parel&I.J Jo~<i PrOJti·u de Lei n9 4 807-A-62 na Câmara e ntlme..
ró 1'19-62 no ~o que alt.erll. • leg:.slaçt.o sôbre o Fun:lo Federal de
Eletnflcliçáo e d.. outra.s prOVldêncJa.s;
- Ve;o ,parcial) ao Projeto de Lel nq 3.:n9-B.61 na Cli.mara e núme" 134-112 no Ben&.do, qua d!.&põe l!l()bre· o funcionamento de novoa cursoa
na Escola Ge Engenharia di' OtJtonAndla e dá outras proviâêncuu;
·
- vet,o tpacci&l> ao Projete <ie Lei n·' 1. 293·8.59 na Câmara e n"Cm.e.
ro 34-6'.1 no Senado. que cri.. o Coudonnn1o Rural do Piaul e dá outr1.a
provwênClBS
Dza lS cw abrU:
.

- ffio •parcJ.aU ao Projeto áe Lei n·, 4. 54-B-62 na Câmara e núme.
ro 132-62 nv Senaao, que orça a ReceHa e flxa a Despesa do Disttito Fet\erac para o exerC'lcio flnancelrL df: 1!163;
- veio tota.t ao Projetfo de Lei n9 1. 662-B-60 na Câmara e núme
ro 159-&1 no Semtdo, que assegura ~os tarefeiroo da Fábrica de Calçados
do Estabelectmento Centra.. de Mater1a1 de Intendência do MiniStério cta
Guerra os oenefie1os da Lei n~ 3 t83, de 8 de dezemb! o de 19'5H;
- vetJ •parc1Rl1 ao Projet.J Clf Le1 n° 3 799·8.82, na Câmara e ml.
mero 2-e3 no Sen!ldO que estaoelece medidas de amparo à indústria de
transporte oereo e dá OU!ras pr?VidêneJas.

-----------------MESA

Pre;;ident.e -~oura Andrade (PSD
-

SP>.

Vice-Prc.-;idente -

.

_

6
7

REPRESENTAÇÃO PART!DARlA ~:
PARTIDO SOCIAl, DE:110CRt\Tl('0 22 ·
(PSD)
1. JQI,é GuiOOtard -

a~o

de vet• preaidenciais.
Dut 23 e ZG de atn·tt:
- Veto <parcial) a;o Pro>tetc di' Lei n9 2.285 B 1 00 na Câmara e n!l·
mero 183-6-2 no Senado, que di.Spõe sôbre o Código rr;bu~àrio do Da.trito
Fe.~era.J

Dia 7 de mlliO
- Veto lparciaJ> ao ProJeto de Lel n9 4.676-A-62 na Câmara e oQ.
mero l!J3.-G. DO Senaao que apllca 1011 cargos e funções do Qua(lro do
Pe&soa.l dos Orgias da Justiç;. do Trabalho da 3" Reglâo aa di&po.s1çoes
ctu Lel.s n"B I. 780, dt 12 de JUlno de 1960 e 3. 826, de 25 de novembro
de 1960 e ü outras provtdêncla:a.
Dza 11 de maio:
- Veto rparclall ao Prvjetc de Lei n9 4 4711 B-82 na CAmara e nll·
mero 4-63 nt> Senado que ~J~era o Anexo 1 da Lei n9 3 780, de 12 :le
Ju!ho de 1960 na parte i'eferentt ao.s Operadores Postais e dá outraa províttênc!M
' .
- veto !parcJ&I) a) Projet de Lei n9 2 568-B 61 na Câmara e ollmero 120·62 no Senadc. que r,ransfarma em unHlades untvers1tár1a.s ..,.
curso.s de Oéiontologm e ::ie Farmfi.cla da Umvers1dade de Minas Gera~.&;
- veto I total) ao Projeto de Lei n9 2 011-B 60 na CâmaTa e ntlm.e.
ro 44 -62 no Senatt 1. que ::tesmcorpora do Patrlmômo da União . e àevolve a plena propriedade d.P · Soctedade Ftlarmõmca "Lyra" o tmóvel si.
tuado
rua S Joaquin' U'' 239, na Capital do Estado de São Paulo.
Dial 14 e 16 dP maw·
- Veto tparcial• ao Pr<'.feto ciE' Lei n9 4 577-A.&S na Câmara e número 16-63 n·) Senado, qU•J reestr•ltura o DepartamenLo Nacional de Por·
tos, Rios e Canais, transforman~~ em autarquia.
Dias 20 22 28 e 30 àl' mcuo:
- Ve~o 1p·ucial, aJ Projet.o o.e Lei n9 1 837 ..:;I-60. n" Câmara e ntlmt:·o 94-61 no Ser::.c.o. q•.Je Ç,&póc sôbre o Estatuto cto r:·aoathador Rural.
S~•n• ;io Fedsral. 18 de marco ele 1963.

a

Acre.

1
2.
3.

Al.TRO

MOURA

1\NDRA.CII:

Pres1aent.e

1 7. Eurico Re;:çnde - Espírito San:o.
Afomo Artnos - Guanabara.
9: Padre Calazans - São Paul<..
Sige!redu Pacheco -- Piauí.
• 4 Mourão Vieira - Amazonas.
!O. Adolphc Pran<'o - Paraná.
Menezeb Pimentel - Ceará.
5. Artur Virgílio - Amazonas.
11. Irin:u Bornhausen - Santa CataWilson Gonçalves - ceará.
I 6. Carlos .Tereissati - C'ará.
rina
Walfr~o Gurgel - R. G. Norte.
7. Dix-Huit Ro..,ado - R. G. Nortr 2. Antônio Carlos - Santa Catarir•ll.
Ruy Oa.rneiro - Parafba.
8. Argemiro de Figue1redo Pa 13. Danie• KriPger - R. G. Sul.
Leite Neto - Ser~pe.
raí':>a
14. Milton Campos - \iinao Gerai•.
Antônic.. Balbino (em exerclc;o o i' 9. Barros Carvalho - Pern~.::nbuco 15. LOpf's da r.osta - Mato GrO''SO,
suplente Ernesto Catalão, do PTR>. O. Pe.;.soa de Queiroz - PernArnhun
P.-\ltTIDO LrBERTADOR
- Ba.hia.
:11. Josto Ermirio <em exercício o su(PLI
,Te!Ierson c!2. Aguiar Es;pír!to!
ptente Pinto Ferreira) - Pernam1. Aloys:o dP Carv:1alQ - Bania.
Santo.
buco.
2. Mero it Sá -- R. G. Sul.
Gilberto Marmho - Gu.a.nabara.l12 Silv stre Péricles - Al::t,oas.
Moura Andra.de - São Paukl.
13 V,•sconct:lOs Torres - Rio de J·.<PA.!t'l'lUO T:~.\RliLUIS'fi\
Atilio ~~ontana - Santa Catara
ne1ro
X \C!O:':l\L
Gmdo Mondm - R. G. Sul.
14 NeJwn Maculan - Pn~·an'á.
!PT~>
Benedicto Vallada•es - Mmas Oe- 15 Amaur~ Silva - Parana
1 Catetc P!nlll'!ro - Pará.
rais
116 No•{Ue!ra da G:lma - Mmas Ge
Fllmto 1\Ii.lller - Mato Gros.'o.
. nus
2. Lino de Matos -- Wt•' PauJct.
José Fe!Jc1ano.- Go1á.s.
17 Bererra Neto ~. Mato Gro"o.
PARTIDO SOCl V. P~OGRESSIST.t
.Tuscelmc KubJt.sehrk - Go:iul.
ll:-:L'iO DE:\;IO(;oATil~.& "" \l"IO"'' \I
!P:'iP>
Pedro Ludovico - Qo.láa.
·
<~D:>-)) ''" _,_
·• '
t.
Raul
Ginberti
- E'pírito Santo.
PARTIDO TRA&Al.HIS)'A
1. Zc'.c.:r:a.' de ~'·Stn:r:iio --- Pa.á.
2. Migu~l Couto -- I?io de Janeiro.
BRASILEIRO
2
JoaqUim
Parente
P:al!!.
(I'T!Il
PAR'rtDO SOCIAI.lSTA
3 JObé 'Jándido - P.auí.
RR.~SU.EIRO
Adalberto Sena - Acre.
4. Dinartt Mariz - R G Norte.
!P3Bl
O<' c ar Passos - Acr.e.
5 João .<\\!;rip.ino - Paraib3.
Vivaldo Lima - Amazonas.
ll Ru: Palmeira - Alagoa'!
1. Au;·élio Viana - GUalfaba;·a.

SENADO· F--EDERAL

NogueU"a da G.o- i 1 ·
ma IPTB- MG•.
.
I,·
Primei.ro-S2cretário - Ruy Palme.·: 10 ·
ra IUDN - Al..l.
.
ll.
Segundo-secretário - Gilberto Ma- 12 ·
rtnho !PSD - GB).
·
TerccJro-Secretàno
Mourão Viel·
ra fP'tB - AMI.
1'"
Quarto-Secretário
Cattete Pi· "·
nheiro < PTN - PA) •
.
l4
Primen·o Suplente - Joaquim P·t· 15 _rente WD1'< - Pll •
16
Sogundo Suplente
Guida Mo.nrJ!n 17
(PSD - RS•.
18.
Terceiro Suplente - Carlos J~r?.;,·
snti tPTB - CE).
19.

2 Lobão da Silveira - Parã.
3. Eugênio Barros - Maranhiio.
4. Sebastião Archer - Maranhão
IJ. Vlctortnn Freire - Maranhãó.

para

18
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MOVIliENTO TRABALHISTA
RENOVABOB

Comissão de Legislação Sociat
PresidenLe
<PTBJ - Senador Vivaldo ;Lima
(9 membrosJ
Vice-Fresidente
(PSDJ - senador Ruy Carneiro

DEPARTAMENTO DI: IMPRENSA NACIONAL

Rio de Ja-

DIRRTOR ·GERAL

PARTIDO REPUBLICANO
(PR)

ALBERTO DE: BRITO PEREIRA

TITULARES

Júlio Leite -- Serg~pe.

1.

Abril de 1963

EXPE:Dif!:NTE

(MTR)

1. Aarão Steinbruch neiro.

(Seçlo ~~

PARTIDO D~l\IOCRAT.\ CRISTAO
(PDC)

CHS:FE DO SERVIÇO OE PUtlL,CAÇÔES

CHEFE DA SEÇÁO DR RIEDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

PSD
Walfred·J Gurgel
Jos-é Gl.tiomard
Raul Giuberti
PTB
Amaury Silva
Heribaldo Vieirl
UDN
Eurico de Rezende
Antônio Carlos

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

1. Arnon de Melo - Alagoas.
SEl\1 LEGENDA

SEÇÃO 11

1. Josaphat Marinho - l!.a~a.
2. Heribaldo Vieira - Sergipe.

Impresso nas oficinas do Departamento de lmFHnsa Nacional
BRASÍLIA

RESUMO

ASSINATURAS

P a r tido Social Democrático
(P.S.D.) , , , , , , , , ...
Partido Trabalhista Brasileiro
(P.T.B.) .............. ..
União Democrática Nacional

22

17

(U. D. N.) .............. .

15

Partido 'Libertador <PL) .... .
Partido Trabalhista Na&ional

2

(P. T. N.)

1:\EPARTIÇõE'S E PARTICULARES

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

2

P a r t i d o Social Progressista
(P, S. P.) .............. ..

Parti d o Socialista Brasileiro

Capital e Interior

...........
Ano ................
Exterior
Ano ...............
Semestre

Cr$
Cr$
Cr$

(P. S. B.) .............. ..

partido Republicano <PR) .. .
Parti do Democrata Cristão
Movimento Trabalhista Renovador (MTR) •••••....•...•
legenda .......... , .... ..

64
2

rotai ......•••.••••••••

ltJ

DOS PARTIDOS

PSD
Minoria 07, Membros):

Líder

Benedi~;to Valladares <MG>
V ice-Líderes
Pequenas Represelltacões

Membros!:
PTN
PSP
PSB

<9

WiLson Gonçalves ICE)
Sigefredo Pacheco lP!)
Walfredo Gurgel <RN)
PTB
Líder

Artur Virgílio <AM)

l\ITR

PR
PDC
Josaphat Marinho !Sem Legenda) .

Vice-L!de.res

Amauri Silva iPRl
7ivaldo Lima 1 AM)
Bezerra ,,.eh <MT)
UDN

Líder

Daniel Krieger <RS)

_JDERANÇAS

Vice-Líderes

DOS BLOCOS P ARr.'IDARIO~

MAiORIA
Líder

PE)

,Líder

João Agripino

mm·· -

PB)

V ice-Líderes

Daniel Krieger mr::-~ - RS)
Mem de Sá - ( PL - RS)
PEQUENAS

Mem de Sá <RSl
Vice-Líder

Vice-Lideres

Victorino Freire <PSI\ _, MA)
Va~concelos Tl'>rres <PTB RJ)
Jefferson de Aguiar rPSD - ES>
Lobão da Silveira <PSD - PA)
MlNORIA

REPRESEN~AÇõES

L!der

Lino de

Eurico Rezende cES)
Padre Calazans 1SP)
Adolfo Fran..:o FR)
PL
Líder

Barros Carvalho <PTB -

Mato~

<PTN.- lSP)

Vice-Líder

Aurélio Viana (PSB -

t08,00

PTB

----------------

UD:'-l'
PL

I

················

Cr$

- Os· suplementos 'às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos
aos assinantes somente mediante solicitação.
·

11 -

3° -

39,00
76,00

- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de
esclarecimentos quanto li sua aplicaoão, solicitamos dêem preferência
à remessa por mei{) de cheque ou vale postal, emitidos a favor do
Tfsoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

Maioria. <39 Membros) :

PSD
PTB
2° -

·······.·········
Exterior

Cr$

Cr$

- O custo do número atra~aão será acrescido de Cr$ 0,1{1 e, por
exercício decorrido, cobrar.se· io mais. Cr$ 0,50.

BLOCOS PARTIDARIOS
F

136,00 Ano

...........

AL)

Aloysio de Carvalho <B-\)

~=t.ENTES

PSD
Leite Neto
Lobão da Silveira
Eugên!o Barros
Júlio L('ite

Capital e Interior

50,00 Semestre
96,00 Ano

- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder~se-ão '-?inar, em qualquer época, por seis meses
ou um ano.

( P. D. C.) .............. .

S~m

MEMBROS

FUNCIONARIOS

I

·~

- Lobão da Silveira
- Jnsaphat Marinho
PTB - Amaury Silva
- Bezerra NPt
- Pinto Ferreira
UDN - Alo:, ·o de Carvalho
- Eurieo Rezende
SUPLENTES

Aurélio Vianna
Pessoa de Queiroz
Vasconcelos Torres.
UDN
Lopes da C~sta
Zacarias de Assunça,
Reuniões: As quartas-feiras, !s 16,00
horas.
secretário: Cid Brugger.

ATA DA 11' SESSÃO DA 11
S.ESSÃO LEGISLATIVA, DA
5' LEGISLATURA, EM 1 DE
ABRIL DE 1963
DO SRS. NOGUEIRA
DA GAMA. OATI'ETE PINHEIRO

PRESID~CIA

E JOAQUIM PARENTE.

As 14 horas e 30 min'ltos açha.mse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Victorino .Fireire
- Joaquim
Parente Walfredo
Gurgel - Argemiro de Figueiredo João Agripino - P-esSoa de Queiroz
- Pinto Ferreira - Heribaldo ViPira.
- Leite Neto - Eduardo Cr.toa.lão -Josaphat Ma,rinho - Eurico Rez,mde
- Raul Giuberti - Aurélio Viana Nogueka da Gama - Lopes tLa Costa
- Filinto Miiller - Bezena Neto Adolpho Franco - Amaury Silva Irin.eu Bornhausen
- Atllio Fontana - Guido Mondin - Mem de

PSD - Menezes Pimen:::\
- Leitt. Neto
- Benedlctc Valladares
- Aarão Steinbruch
- Heri~-.Ido Vieira
,·,~ Artur VIrgílio
- Argemiro de Figueiredo
- Silvestre Péricles
UDN -- Afonsl" ArinO'
- Daniel Krieger
Sá.
- João Agripino
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias
O SR. PRESIDENTE:
Oficial Legislativo PL-8.
Reuniões: Quartas-Feiras, às 1~
A lista de pr~ença acusa o t'Om~oras.
parecimento de 25 Srs. Sena.doret~
Está aberta a aes.são.
V:ai ser lida a ata.

Comissão da. Pollgono
das Sêcas

O Sr. 2Q Secretãrto procede à
leitura d.a ata cta sessão anterior
que posta em discussão, t sem
ctebate aprovada.

TITULARES

o Sr. 1Q Secretário dá conta
do seguinte

PTN

PSD - Ruy C~rneko - Presidente.
Líder
PTB - Aurélio Vianna ViceLino de Matos <SP)
Presidente.
V ice-Líder
PSD - Wilson Gonçal'fe.s
Catete Pinheho <P A)
PTB - Dlx Huit Rosado.
PSP
PTB- Heribaldo Vieira.
Líder
UDN - Dinarte Mariz.
Miguel Couto fRJ)
UDN - JOSé CândidO.
V ice-Líder:
Raul Gbbert! IES)
sUPLENTEs
PSD _ sr·gefredo' Pache~()
"
PSD - Leite Net·0.
Comissão de Constituicão
PTB - Argemiro de Figueiredo.
PTB - Arnon de Melo.
e Justiça
~
PTB - Júl}o Leit.e..
~residente UDN Milton Campos UDN - Joao Agrrpmo.
Vice-Presidente - PSD - WiLson UDN - LQpes da Costa.
Gonçalves
Reuniões; às 16,00 hora.s.
. ·
PSD - ,Jefferson de Aguiar
Secretário: José Ney Passos Da,ntas,
- Ruy Carne!t:o
, AUX. Leg., PL-9.

EXPEP · L':'"iTf:

Ofícios . do Sr. fuimeiro SecrP.tãrio da Câmara dos Deputados;
NQs 231, 232 e 233, de ?5 de r.::a.rço
de 1963 - Encaminham ao Se:oodo
autógrafos restituidos p-~lo Sr. Pre-sidente da República após sanção. de
Projeto de Lei, a saber:
·
Of. 231 - Projeto que autoriza a
abertura de crédito especial de ....
Cr$ 23.200.000,00, para con.strução de
, prédios destinados a Agêncies Pos!tais-Telegráficas na.s
cidad.e.s que
enumera;
Of. 232 - Projeto que alte;a o
Quadro do Pessoal da Secretaria do
Tr:l!buna.l ReQ'iOIW.J Eleitoral de SAe

l
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ceder de cinqüenta e cinco anos ou 1percentag€m variável c1e 5% (~cíJ cG.Il a serem execut~dos em épocas
em ser mferior a quatorze.
! por cento) a 8% (oito JOr cento), sOnão coincidemes com as de ativida•
Parágrafo único. Estão excluldos 'bre o salário de classe, até o máximo ctes rurais e em que permite o aprodesta limitação de idade os qut, à do valor do salário mínimo, vigente veitamento preferencial de trabalha.na Região;
data do in1cio da v:génc,a da pre··enb)
uma contribuição mensal dos :lóres agrán05 disponíveis.
e)
aquisição de latifundios para.
~mpregados equivalente ao· total das
te lei, contarem mais de 55 anos.
~·evenda, em lotes até 25 hectares, viArt. 69 Serão defimdas ém regu;:J.- contribuições mensais d~eUs .;n~~re· z.'indo a difusão da peq•Jena proprieme.nto a forma de mscriçãu elos se· oado<.·
:.acte entr·e os asse.:uracio.s.
gurado.s e as condições para o regJs- ~ c) -'uma contribuiçãr~ da União proj! construção ou compra de prétro dos empregadores, nem assim as porcional a dos segurados provenien- dios desc:nados ao funcionamento da
Projeto de L"ei da Câmara
obngações e vantagens conseqüente". . e da importànc1a anecadada a ti- .:.ede do lnst:tuto e de suas Delegacias
n9 24, de 1963
Art. 79 o Instituto será ctu·;g\io por ·u!o de quota de previdéncia na for- e Agências.
(C0l\1'0CA~;Ao J.·:XTRAORDISARIA) um Conselho Administrativo <C A. J :na da
legislação especial sêbre o
Art. 21. o Instituto cobrirá .os
sou a fcsca.ização direra de c:m Con- JSSL'nto:
CRIA O !NSTITUlO DE APOsEN'IADORIA E Se.iho Fiscal.
d·' !Er'ld:ls re~ultantes da apUrJ\J.d r:~.<?os de dü,mça, invalidez, velhlCe')l•
:norte dus respectivo:s segurados re.;Je fundv.s;
PENSÕEs nos AGRÁRIOs ÜAPA).
Art. 89 O ConseLho Administra tive
eJ doações ou legaaos;
~:zando em seu favor:
O CmÍgre~.:,:• Nacional decreta:
será constituido de trés membros t;Olll
/J reversão de quaisquer impor·
aJ seguro-doença;
mandato de 4 <quatroJ ano, sendo o táncias;
b! seguro-invalldez;
A:t. 19 Fica criado o "instituro de representante ao Govêrnu nomeado
g; rendas eventuais.
Aposen':actoria e Pensões dos Agrános pelo Presidente da República, e o re
I C) seguro-velh:ce;
d)
seguro por morte;
(!APA), com personalidade jurídica present.ante d05 se~urad05 e das emA1t. 16. Para garant.ia dos rL«~,J~ i
propna, de na~ureza paraesta:.al, .su- presas eleitos pelos
sindiCatos d2.s :·eherlu; em rtlação ao~ nssegmac•<•;; [ Art. 22. Atendendo aindn, ào fljerLc. a fJScz.li2.ação do Ministério do re.specuvas categorias prcfts.ownai& f .J Ins!itulo n1antera. um fundo espe- n:HJcta:k;, colimadas, o Instituto conTYabalho e PrPvid~ncia Social, pur económicas e, na fa ta d~stes. por ::.~- dai cons'uuíno pelas resefvas técn:- 1:edera:
intermédio do Conse'ho Na('iOnal do soc1ações de classe devidamente reg:.,;. c:as 'l de wntingêncJa.
a! auxílio-natalidade,
Tn1balho tend0 como finalidade pri- trada;; e vmculaaa.s á mstJt:.~ic;ão.
s 1• As reservas técnicas e de .!O~- b> auxi11o-tunera1.
m<Jrdial a.::srg11rar aos traba'hadores
Paragrafo único. 0 Presidente do .! 1géncia, devidamente apuradas comArt. 23. O Instituto, llJewanLe a
agrários e aos profissionais que se Instituto, que presidirá 0 Come ho, .:·.rão do ba!z..nçoo do Instituto e .<>~rãc
lhe~ assemclh~m um reg.1me de pre- Administrativo, será eleito anualm~r,_ ;ubrnetidas ao eu..ne do ConseL.h::~ ;:~ercepçao de premias a s(irem fixa.tos,
coonra os nscos de ac;dentes do
VJdencm e ass;stênc~a soe1al na forma tre entre seus memllro.s e terá 0 vote:, :cccio'lc1l -la Tlaba.lho.
do regulamento da presente lei, a ser! ele desempate.
'
~ 2" ~ taxa an•.1a1 de juros. mtc·~ rabalho ou de moiesltas profissionais
elfpedido
efeito da avaliação atuat'ial será fi- l que estejam suJeitos seu5 segurados,
.
Art.· 99 O Conse:ho Fisca.l
será :ada, J1liC!tHmeme, em b% lCJUcu por .nantendo carteira especial ou resseParágrafo único. O lAPA terá .sede constituído de 6 (seis) membros ob- ;rntol ao ano.
;urando êsses riscos conforme !ôr
na Capital Federal e ação em todo o
d
território nacional por intermédio de servacto 0 JSpo.sto no art. JQ:J e paArt. 17 Quando a reserva d: cori- ,>reEcri to em lei especial,
rágrafo 19 e no art. 108 da Le! núme·
seus órgãos administrativos.
ro 3 . 807 de 2B de agô'ito de 1960
tingência at;ngir 20',~ <vinte por c>:.'IJArt. 2.4. Salvo disposições f'speArt. 29 São segurado.s obrigatórios
toJ do total das
reservas técnica.~ ClalS que venham a ser estabeJecJda.s
Art.
10.
Os
sen·Iços
do
Instituto
se:fetivamente
realizadas,
o
Mirus~ru
em
lei sôbre contrato de traualho mdo lAPA:
rão atendld05 por pessoal llomeadu lo Trabalho e Previdência SocJaJ pol :umblra ao empregador o pagamento
a) os seus serv1dores, funcionários em copussâo ou em caráter etetivo Jroposta do Instituto e ruvido, o los vencimentos do emp1egado, corou contratados;
podendo ser adm;tido excepciOnal. :;onselho AtuariaJ e o Conselho Na- :espondentes aos dias de atastamento
b) os profissionais de serv!ç05 agrá- mente, e po.r prazo limitado, pess•Ja, ciona: do Trabalho, poderâ adotar Jo serVIço por doença ate o 30" 1 triextraordináno,
metl!ante contrato.
~edidas tendentes ao <t~lmento aas ~êssimoJ.
riOS e os que lhes sejam assemelhados·
Paragrafo único.
O segurado, no
Art. 11. os funcionários a título ê!restações de seguros e dos ... uxinos
ci os empregados dos sindicatos, rJas permanente serão grupado.s em car- 1.0f> segurados e as pessoa· d"' s_ua fi· gozo das prestações do seguro-doença
~lasses agrárias ou similares e os das reu·as, deíiruda cada uma por at1v;.l1111la. ou ~oncernente a reduçat. da' we tiver alta atestarla p~lo Instituto,
abasteci- daae afms e comportante diferentt> :ontnbu;çoes.
. .erá o dire1to de voltar para o sercooperativas de produção,
mento.s e consumo rurais;
graus para acesso, ou ocuparão carArt. 18. o patrimônia" do !nsti- liço em Situação idênttca a oa epoca
d) os trabalhadores em construçõP.s go.s l~olados.
seu afastamento considerando-se
, _
~
.:lto e de sua exclus1va iJn•.-rJedaue e .le
de rodovias, ferrovias e açudes, quan'orno dispensa injusta para os fins
§ 1 Para ,adm"ssao ~.0, quad, ~'.~~r- em ca<o algum terá aplicação div>;r.o;,
do admitidos a titulo provisório;
manente ,a"ém de_ ou.ras con,..çoes da estabelecJda em .ei, sen <O n•Hos Ja legtslaçáo do trabalho, a recusa
e) os trabalhadores eventuais dc,s pessoa1s e<I!llmatórms
flxacta,. pela de pleno direito o atos em ontra~ u de sua readmissão pelo empregador
orrviç05 púb'ic05;
ac1lmmstraçao. e mdJspensav~>.J a ha- , . .
s ·
., · respectivo.
de ~uJeJtos os seUs autores. ~s -:;an ··ó..s
f) os trabalhadores e empr:!gados oiliLação por melo de prova.:; ou
Art. 25. A fo:·ma de conce<osão das
· egulament~res sem pr~.Ju.zo das de
das autarquias destinadas ao co::J.trô- provas e títulos.
§ 29 Ao acesso concorrerão, median- natureza cJ.VJl ou
cnmmal em que pre.st~ções dos seguros e auxJllos e a
le da exploração industrial ou com,erf•xaçao dos respectivos coeficientes
cial de produtos vegetais, 9ecuárJos te condições que venham a 3er ftxa- venham a ·ncor:er.
>erão estabelecidos no regulamento,
ou minerais;
das em instrtições, 'tod05 os q•1e exe:ficando
sujeitas a uma revisão tnenal
g) 05 que exerce•a atividades na ill- çam funções na respectiva carreira.
Art. 19. O Instituto empregará 0 por ato do Minfstério do Trabalho e
dústria extrativa vegetal;
Não logrando nenhum dêsses as con- seu património de acôrdo com ::ua- Previdência Social, rnedmnte proposta
d!çóe,,
exigidas
serão
feJtas
provas
de
h) os trabalhadores braça• em genos sistemáticos que tenham em vista do Instituto, ouvido 0 conselho.
ral não especificados nas al!neas pre- se!eçll.o a que se poderão cand1datar
a> a m·aior produtividade da. ren:
do Instituto da, com garantia real ou com a :escedentes que, na data desta lei, não quaisquer funcionár105
Art. 26. Pe.ra os ·efeitoê do seguro
tenham filiação declarada em insti- admitindo-se como titulo de preferên- ponsabilidade- da União;
por morte, consideram-se beneficiârios
Cia para o aproveitamento a cadertuição de aposentadoria e -a pensão;
bJ o interêsse sor:ial, de prefe·rên- d05 segurados, na ordem .eguinte:
i) quaisquer
outros
profissionais neta mi'itar de bons serviços.
cia o de seus próprios segurados;
. a! a viúva, o marido 'nvf.!ido, os
que por ato do Ministro do Trabalho
Art.
12.
O
regulamento
determinac)
o equilíbrio da renda do Insct- fllhos de qualquer condição, menores
e Previdência Social sejam equiparará as condições para nomeação r.ces- tu to, calculada em taxa média efetwa de 21 , anos ou inválidos, e as filnas
dos aos definidos· neste artigo.
so, llcença.s e férias d05 funcionários . não inferior a 5% <cinco por cen~.o) solteiras, de qualquer condição ou
idade;
Parágrafo único. Excetuam-se das e as penalidades a que estarão sujE>i- 1 ao ano.
disposições dêste artigo os profissiot05.
I
Parágrafo único. O Instituto atenb! a mãe assistida e o pai inválido
nais considerados artlfices.
Art .. 1.3. Além de quaisqu_er requisi-.1 derá tanto quanto possível à con·n· quando não houver filhoE;
Art. 39 Os segurado.s do IAPA com- tos ex1g1dos para a adm!ssao ~e pe~- 1 niência de aplicar SO% ccinqüen>a
::> os irmãos e irm;i..s n,enores de
preendem uma ~ategooria de empreg9.- soai ao servtço do Jnstltuto e obn- 1 por cento! das s•ms disponibilidades 21 anos ou inválidos.
dos e outra de empregadores,
gatono ~ apresentaçao dos cto~umen- 1inas regiões de procedência das con~ 19 Os beneficiários clesignados na.s
tribuiçõe.s.
almeas b e c devem viver sob a assis§ 19 Incluem-se na categoria de em- tos segumtes:
pregad05 tod05 quantos exerçam sua.s
1) Certidão de Idade;
Art 20 . A aplicação a que se·re- tência econômica do ~gurado.
Do
atividades em troca do salário, orde..
2) Carteira de !dentidade, ,
fere ~ alínea b do artigo anterior mesmo modo ,o cônjuge desquitado,
nado ou vencimento
3)
D9cumen~çao de fam!11a;
será feita mediante instruções Jtl ou separado, só terá direito à pensão
§ 29 A categoria de empregadore<:
4) Folha cprnd~; _
Presidência do 1 A p A. depois de se lhe houver sido assegura de. a perIntegrará:
. 5)
~r?va de qmtaçao com o ser- ouvido o Conselho Fiscal e consistirá cepção de alimentos.
.
nas operações sea·uin':~s:
§ 29 ~ segurado, solteiro, desquitaa) os profls.~ionais que trabalhem VIÇO mlhtar · . .
§ 19 E' ex1g1da para a adm1ssão a
"
do o~ v1uvo P?derá de.stinar a pensão,
por conta própria. inclusive :Js renal empréstimos simples ou com ga- S!l nao tiver fllh05 capazes de receber
jeiros e os interessados nos lucros ou qualidade de brasileiro nato;
§ 2° Para o exercício de cargo téc- rantias aos segurajos;
o benefício, à pessoa que viva sob sua
quotas de producão em ·avras ou exb! empréstimos aG's segurados x-.1 dc~endência econômica, no mínimo tJá
plorações agrtcolas ou pecuárias de nico cuja profissão esteja regulamenta
da
faz-me
mister
a
prova
de
habi·
<arantia
real
destinados
ao
financi:,.
cinco anos e desde que haja subsistioutrem·
na f-orma da lei.
menta da mineração da lavoura ou ,i.; du impedimento legai para
casabl as' entidades mencionadas no ar- iitação
0
Art.
14.
Os
funcionários
admitipecuári:l
e
dns
comtruções
iner~n•es
mento
tigo 49.
·
Jos
a
título
permanente
quando
com1 essas ativictactes. bem com~ H aq•'J·
l
•
. Art. 49 Para Js fins da contribuia
Se
s_eg-ur~do tiver.~fill_ws. so·
ção prevista na 'etra h do art. 15 no pletarem dois anos de serviço efetivo >ição e lib"raç5o da g·leba própr'a e
tocante ao d1spostu nas letras e e f do sàmente serão dispensados por mo- , obtençiio de máquinas e instruç. 1 ·.s met:te_ .po, ·· ra >e:stmar a 1 :fe11da beart 29. equiparam-se a empregadores tivo de falta grave, apurada em pro- 'lldicacto.o n mE"Ib"r '·ac:onal:zs.cã<' dos 1neLcJatJa. metade da o~mao; . .
·
bl o Sef<Jra?o que for .desqun.aao,
os Estados, flS Municípios, as autar- ces<o administrativo, no qual lhes ~Jistere~ rurais.
c) empréstimos a emprêsa ou ins- , somente poder a val~r-.'3e ao ~Is pu> to
quias e a própria União sem prejut- será assegurada plena defesa.
·
.
ci'uicRe.o contribuintes do institu"o 1 fl05 paragrafas a.! tenores se nao P<tJzo quanto a esta. do que se precel.Art,. 1.5. A receita ?o Instituto será cem g-arantias reais ou Jaução de t;- ver compelido judicialmente a alimentua, na letra e do citado art. 15.
~onstltmda pelo segumte:
tu los· da Uni~o Pec'eral:
tar a ex-espôsa;
.. _ .
Art. 59 O limite de idade para a
a) uma contribuição mensal do.s · d) emprês.tim<Y' mediante garantla . cl na falta dos benefiCi'.Hios refeinscricão do se!Zurado niio ooderR. ex- empregados, correspondente a uma regular nara financiamento de servi- I ndos nos parágrafos antenores, o sePaulo e do Tribunal Regional Elei·
tora! do Distrito Federai;
Of. 233 - Projeto qué il!tera o impôsto de faróis incidente ~ôbre .navio.s estrangeiros
que
demiln.<iem
portos do Brasil. ••
Of. 265, de 25~3-1963 - Encamnha
à revisão do Senado autógrafo do seguinte.
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urado poderá destin&r a pensli.o a lepolaa nu &t6es • QUe i1e Jk' autlr1determ.!Daclu pelo M1DJRro do Tr~·1· UI - Tra.ns.ferir-se de uma para.
má solteira, desqaitada ou vlllva. que -. • rft ~ aa jurisditio dai Nlt- lhe e Prevldêncla SOCial.
outra companhia, pedindo prêv!ave iOb sua. dependéne.ia 800116mioa., rlcief .......
Parágrafo único. o financlament< ment~ ca_ncelamento do contrato \OU
; t 19 Não be.veri reveralo de quotas ParAgrafo 'dnico. sAo extensivas ao e1n objeto neste artigo não poderá pro a~tori.zaçao .de co:Tet~gem 1 com a
vo por falecimento de flúva, ou do Instituto os. privilégios da Faaenda Pú- . duzir jur.os superior a 5% (cinco por pnme.n·a ~ fmnanoo. novo contrato ou
~do invé.lldo, que tenha a impor- bllca, quer·iluanto ao uso dos proce.s- cento) ao ano.
i autonzaçao de corret~gem ~<;>m ..a •e~
Cla do seguro repartida com filhos sos especiaiS~Lde que goze esta para
Art. 42. Será fixada em regulamen-~gunda, ~endo que a h ~~nsfer encla de·
.bU. filhas menores de :u. anos ou J.n- cobrança de .st!lls crédit~. quer no con- to a data em que passarão a ser de· ve ser Igualmen.te reg1strad.a ~o D~
_i'álldos.
cernente a pr~>zos ;, reg1me de custas, vidas as contribuições de que trata o partamento :"'a~Ion~l de Se!SU1 ns Pn~
Art. 27. o seguro-doença comple- correndo os feitos do seu lnterê.s.se Art. 15.
I vados e CaP}
tal!zaç>- a. 1 D. N. S. P. C.> .
~r-se-á com a prestação de assistência perante os Juizes dos Feitos da FaA t 43 0 Di t
Cl· f
do
Art. 69 Sao deveres dos corretores
~éd~oo cirúr~ica_ hospital!lr e farm~- zenda Pública e so? o patroclnio dos Ser:iÇo e Del~adosred~r~~stit~~ e~erã~ de seguros de VIda:
ce~t~ca as pnme1ras, mediante contn- representantes legaiS desta,
de livre nomeação do seu Presidente.
I - Proceder com tôda lisura e esil;lulçao suplen;entar q.ue venha a ser
Art. 34. O direito às prestações dos
Art. 44. o Poder ·::xecutivo regula- I c'rúpulo em 8\la;;. funções, prest.ando,
fixada pa:a ess_e efeito co~ts;n~e de seguros extingue-se com 0 desliga- mentará a p!'esente lei no prazo de i com_ cla:·eza e_ fldel!dade, as mforum acrescimo sobre a contnbUlçao do mento do segurado do Instituto salvo noventa dias
I maçoes necessanas ou pedidos, quer
segurado e as cor!_espondentes d~ em- o que se referir ao seguro por morte,
r• 4.,., ·.
. , ..•. · .
. . :pelo proponente. quer pelos segurados,
preg~;tdor e ?-a Umao, na <?<>Dforml?ade cuja rec:amação obedece ao dispositiA '· ~ · E~ ta lei e_.H, a_r a cm VIgor: quer pelas sociedades secruradoras.
das mstruçoes que expedir o MiniStro
na data de sua publ!caçao revogadas.
'"
do Trabalho e Previdência Soclal e, vo no art. 35 ·
as disposições em cont.rário.
I II - Respeitar as normas de t:-aquanto a última, mediante indenização
Art. 35. Aplic~r_-se ao Imtiluto us
SR.
PRF:SIDENTE:
bal?o
e
os
critérios
adotados.
pelas
0
sociedades de seguros quento a sua
do preço de custo.
prazos de prescriçao de que goza a
Parágrafo llnico. A assistência mé- Un.ião Federal.
:· tá finda a leitura do expediente>. I atividade comercial,
dica far-se:é. de preferên~la atrav~s
Art. 36. A estl'utllra administra,Vaia..ser lido o pro;eto de lei enca- j IIl: ~ Prestar contas das cobranda subvençao ou ~anutençao de est,- tiva do Instituto e a forma de oomea- rtl,nh do à Mesa.
: ças qrre lhe forem confiadas no pra:~;o
~e~c!Jnentos h~ltaw.es e fenJm~J- çáo dos seus Diretores Chefes de SerLido e a;JDiado, é despachado estipulado ou, na falta dêste, dentro
aa rlos. ou pos t màs lCoslé til: e den o- viço ·e Delegados, bem assim se.1s rcàs Comissões' .de Constituição e 1 de oito dias.
se prec1puamen e
mo s Ias e na- ·
d
ad d
ontas se
J t'
· l ·
tureza contagiosa e de maior pengo g~mes.. e. arrec açao : ,,e ~'·
· ~
us ~ça e de Lezs açao Soczql 0 I IV - Restituir dentro de oito dias
al, podendo revetir-se de formas rao e,t.abelecidos em · eg !llamento.
seçuznte
.
' ·
ou em maior prazo que lhe seja conArt. 37. Além das peaalidade.s
Projeto de Lei do Sen, ado cedido as diferenças de corretagens
.
ventive.s e abrangendo a assistênresultantes
de alterações de prêmio3
quer pré-natal, quer à materni- aplicáveis aos administradores e f\l_nn0· 13, de 1963
de contratos em que tenha inter. e e, ainda, mediante a manuten- cionários do Instituto o regulamento
gão de colónias de cura e repouso.
estabelecerá aquelas em que possam
R
f' • d
to d vindo.
,
Art. 28. A fim de atender aos srus inçorrer os seus infratores até ao
. e~u 1a a . pro lss_ao e corre r e
.legurados o Instituto m~nterá ca·tei máximo de Cr$ 10 Oti~)OO ;dez m:l cru- segmos do ramo vida.
,.
, I .V - Nao .. ce.det: .aos segurados, :IUer
ras de empréstimos reg•da3 por ms- 1 zeiros) atendido o dls?<'Sto no DecreArt. 19 0 corretor de seguros de! direta, qui' mduetamente, 'lO todo
1 to ..lei n9 65, ?e 14. ~e dezembro de • vida, sei a pessoa física ou jurídica, é ! ~:U em . P~;t{te, a·s corretagens a que
truções especiais.
Parágrafo único. Nos cargos da f>.S~ '1~37. no que for apllcavel.
o intennediário legalmente autoriza- !Ver direi o.
~istê~cia assegura.da pelo Instituto,
Art. 38. Na fase de organização. do d..> a angariar e a promover contraVI -: Abster~se de fazer qualquer
mclm~se um serv1ço de creches, que Institut<. ate a instalação de seus ser- tos. de _seguros, admitidos pela legis- !ns!uaçao ou dar conselho_ tenãente
será montado e mantido med1ante viços fundamentais será 0 presidente laçao vigente, entre as. soc1edades de a levar o segur:~do a rescmdir, dei~
~t~uc;?':S especiais aprovadas peJo assistido por uma 'comlSSão que fun- se~uros e o público em geral.
xar caducar, 1iquidar ou saldar qualtMmJSténo do Trabalho .e PrevldêJ?Cla cionará sob sua presidência designaArt 29 0
to
d
d quer contrato de seguro.
Social e outro destinado a alfabettza~ da pelo Ministro do Traba 'ho "é Pre- .
· . s ~orre res .. e .seguros e 1
..
· ção de adultos.
v'dênc!a <:!oci i composta de quatro v_lda,, cuJO numer~ é 11lm1tado, pela ,VI~ - Abs~er-se de enut1r, ~e má1 .
."" a
.
.
in
fmal1dade
de
funçao
que
exercem,
fa-'
fe,
lnformaçoes
ou
comentárlO~
ln~
Art. ~9. Os bens e rendas. do Ins~ fun~wnár!Os da p~ev!dêncla soe1al, r - zem parte integrante da crganização I ver!dicos ou tendencioscs sõbre cor't-ituto sao !mpenhoráveis e equ1parados clusi~e ~d Atuáno, um Procurado e. agn.cial dos seguradores dêsse ramo retores de seguros sociedades seguaos ~a União . Fe_de.ral. no ~cante à um on or ·
a q~e pertencem, e serão por êles no- i r adoras e represeU:tantes des•· ..
taxaçao ou a 1l1Cldenc1a de m,postos
Parágrafo unico. Não t:.oderâ exce- meados mediante contrato ou autor!- l
· ·
f
de qualquer natureza
d d
.•
I d de
z - d
t
d
f
'd
VIII - Abster-se de editar ou a·
Parágrafo único.' .As impo·r. tânc!as
er. e )iezm.'l meses o per o o
or- açao e corre _agem, . e c.o? orm; a- zer circular quaisquer impressos, cál·
das prestações de 'Seguro ou auxll!os gamzaçao de que trata este art~go.
de com os segumtes dlspositlvos:
cuJos estimativos, circulares, relat6concedidos pelo Instituto, salvo os desArt. 39. ]lo período a que se refere
I - Ser maior de vinte e um anos . rios, boletins, ilustrações e outros
contos que lhe. são devidos e aqueles o artigo anterior poderá o Presidente ou menor emancipado.
meios ·• propaganda em que se deque derivam da obrigação de prestar do lAPA por intermt'dio do Ministério
II
Pos 5 u· 1'd
'd d
1 turpem os têrmos e cláusulas de apóIr
'Onei a e compro- lices emitidas por sociedades de sealimento não. ~tão sujeitas a quais- do Trabalho e Previdência Social, re- ad guros e os benefícios e vantagens
quer deduções, arrefos, sequestros ou quisitar funcionários de instituic<ões v a.
1J16nhora.
autárquicas ou paraestatais, que des- ,Art. 39 Os cootrato.s ou autorização por elas prometidas ou por qualquer
Art. 30 . E' facultado ao Instituto f~utem legalmente a situação de efe· de corretage~ ou agenci~ento, nos fofma _colaborar na feitura ou na ~i
fazer 0 seguro de responsabilidade de~ t1vos.
quais constarao as funçoes que são vulgaçao tWqueles escritos bem ass1m
corrente do exerciclo de cargos de sua
P~.!ágrafo único. Os func10ná:los outorgadas aos corretores pelas com- a?Bter-se d-, por qualquer forma, desadmmi.stração que exijam fiaru;a e 0 reqwsitados na forma dêste artigO, panhlss, assim como as • ...spectivas v1rtuar a natu eza dos planos e mo·
das obrigações contratadas por segu- bem a.ssirn os referidos no artigo an- vantagens, acompanhad<JB dos do~ dalidades d~ seguros cujos contratmJ
rados com 0 Instituto
terior, poderão ser aproveitados no cumentos comprobatórios ;os requtsl~ promover.
:~" do !mpõsto quadro oflci.'l de servidores do !~A. tos exigidos, devem ser registrados no
IX_ R presenta a 0 Departamento
Art. 31. São isen """'
assegurandÜ"se-lhes todos Os dtreztoo Departamento . Nacional de Beguros
.
e
r
•
c1o sêlo: .
.
adquiridos no órgão de onde prove- Privados e capitali~ <D.N.S.P.C.\, N_acll?nal_ de Seguros Prtvados e qa~l. ~ l!vros, papéis. e documento.s nham.
em livro especial, dentro de cento e n!ta~1zaçao <D. N. S~ P. C.\ sôbre m:
orzgmános do Instituto, .
.
Art. 40. Decorridos dezoito meses de vinte dias, contadOs da d'\ta de sua fraçoes das leis, reoulamentos e con
b\ os contratos do Instituto firma- vigência desta lei, a apresentação da emissão.
trato.s de seguros.
d~s com seus segurados ou com ter- caderneta de previdência e condição
r
_
. •
X - Assinar t.õdas as propostas de
ee1ros;
.
.
.
indispensáveis para QUe os prof1ssioPa~:ág afo unlco. Após
;e prazo, 0 seguro que apresentar às sociedades
c\ qua~uer papé1s que d1retamen- nais agrârios:
corretor que não tenha. pedido o re~ I segurador 5
te se rele.cwnem com os a.ssun•os de
.
.
g!Stró de seu contrato. não poderâ
a ·
w,ue trate o regulamento a ser expeal seJ~m. admitidos a emprêgo;
exercer a profiss§() de corretor de seXI - Requerer ao Departamento
b\ pleiteiem do lAPA. ou de qual~ guros de vida no Brll$11.
N_ac~onal de ~eguros Privados e cadido, quando procedentes de empregadores. sindicatos segurados ou be- quer Instituto de crM1to fina!lcla- Art 49 Não ft""'erA. habil'ta
'1ltt izacão (D. N. S. P. C.) o cancela1 r . se, menta
neficié.rios·
mento · para exploração de atlv1dade
·
vvu .
do re~hitro do seu contrato ou
.
rural;
noval?ente, como c!lnetor de seguros tn,torizac!ío de corretagem quando dei•
dl os comprovant_es ~ornec1dos pec\ particl";"em de cooperativa que ~ de v1da aquê'e cUJO ,•egistT" profls- : .
·
· . ã .
s1
' d d •
los empregadores e smdtcatos aos em- ~tine ao amparo da produção agri- sional hoPver sido ca.ssado por ln-1 xar 11 proflss ?· me1u ve auan ° e1
prega_do~. _relativos aos descontos das cola ou pecuária;
. fracão dos incisos I III IV e VI do I xar de Intervtr em contrato~ de sed\ se ·habilitem à- percepção de fa- art: ,6o.
'
'
l.(uros durante o lapso de um ano.
oontribmc:;oes e o~ .~a dos pelos se!~:addosos,·resoupbeecntievfolsCI~~rg:r:u~~;:P; vAore!s linstituidos no _Ministério ~a Art. 59 São direitos dos corretores Art. 79 E' vedado ao corretor de
.-... tê .
. -"
•
gr cu tura em beneficiO da, pecuána de seguras de vida:
seguros de vida pert.encer a qunlauer
e da lavoura.
órgão administrativo ou de fiscal i~
assiS neta.
Parágrafo úr.'•o. Excetuam-se da
e}"' particl~m de financiamento desI :- Angariar proposta.s de seguro zaciio de sociedade de seguros de
!sençâo de que trata êste artigo. as tinado pelos poderes públ!cos à pro- d: v1da, ~presentar planos de prote- vida.
':ertidões fornecidas pelo~ Instituto a dução. vegetal ou mineral ou animal. I' çao atraves, do seguro _de vida que. se
Art. 89 As companhias de seguros
.·mento dos interessados
Pará
adaptarem a cada candidato, cumprm.
d
t
t ·
requ er 1
·
·
grafo dnlco. A caderneta de, do as demais form.alidades _ que- es~ df' v1da só o o e>:"ão acei ar prono!' as
Art. 32. A correspondência posta! previdência será d!strlbufda pelo lAPA teja su.ieito por seu contrato, ou au- de seguro de vida nor Intermédio de
e telegráfica de Instituto e 0 registro et para os empregados, em caráter gra- torizaçlio de corretegem, e instrucões corretores aue tenham seUs contradi' seu endere~o ~legráflco go?arão uito.
. da compa,nbia a cuja organização t&.; ou autorizações de corretagem red~s fa,·ores conc.edidos por ~el às enArt. 41. Até que a lAPA se habilite pertença.
·
p.-lstra.dos no Depal'tamentc> No,..lonal
ttda-çles autárq';l,;cas subordinadas·
a se manter de rendas pr'õprlaa, serAol II _ Perceber as comissões adml- de ~e~rudo:~ Privados e capitallzaçlio
os seus serviços e instalações financia-! tidas para cada modalidade de segu- (I',N.S.P.C.\ ·
Governo da Umao.
Art 33. o fõro do Instiltuto será o dos pelos atuals institutos de aposen-l ro. de acôrdo com o seu contrato ou parâgrafo iínico. Excetuam-se desde sua sede, ou o da sede de suas de- tadorias e pensões, mediante condlçOes •,autorização .de corretagem.
sa exigência as propostas obtidas pe-
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,=4~-~-~~-~-~-~~~-~#~~~~~~m~~~~~~~~~~~~------~-=~~~=--,
105 cvrretores durante os cento e v1n- · vidades c<;>mo atê aqui,_ ficando, po- 1subsct ever lfl!l seguro d& vida em !a-] e objetivamente, do.s oonetores ~,
te dias do inicio do seu contrato ou ! rém, obrigados a regiStrarem seus ' vor da fam1lla.
seguros do ramo vida.
,J

fi!Ji•

álitorização de corretagem, bem como i contratos. ou autorizaç(}es de corretao progresso de uma companhia de
Sala das Sessões, em 1 de abril 4e
~ propostas apresentadas dlretbmen- gem, dentro do prazo de seis m~es. seguros de vida depende exclusiva- 1963. - Dinarte Mariz .. - Lopes 44
1e às companhias pelos segurados, aos I no Departamento Nact~mal_ de ~gu- mente do trabalho dos co1·retores. se Costa. - Menezes Pímentel - Antô- quaiS, entretamo, não podetâ ser ce- ros Pnvados e Cap:tallzeçao (D N · n~o ho~::vesse co~retores. d.e. seguro6 de nio Carlos. - Heribaldo Vieira,
dldo qualquer parcela da cotrussao ou S. P. C.).
.
vtda, nao havena posstb.tlldade de af: 0 SR. PRESIDEN'fE:

i .Art. 17. os corretores de segurOll i companhia fortnar carte1ra de segu:de vida podem operar t~mbém. ém i ros.
. ; . Sôbr$l a mesa, outro proj!"f.o de 191.
.Art. 9 Osf~mr.etores d~segut os ~~'seguros de acidentes pes.s'oais e res- • Tal entretanto não aconteceria ém: (Pausa)
.
1 seguroo terrestres
Y 1d~ que ln rmgtrem 0 1spos 0 n
ponsabilidade civil.
p&rque tanto as
ll: lido 0 segumte
lllCISt'S III e IV do art. 69. e no a1 tl-~
•
'
o 79, serõ.o suspensos do exercido
Art .. 18. A presente lei entrará ~m emP.~:sas. con~ os p!ir~lcularoo têm
. Proj'et'o de Lei· do {<..ena· do
~
f
t' ue cesse a ln- vlgor na data da sua publ!Caçao, mte1e"se tmedtato- e .egmsta em subs-.
~
tee ~uas u~ç~f~ a e q ado o registro, salvo quanto à pr•imeuu parte ao crever seguros, de acidentes de tra?ano 14 .do 1963
eSJçao~u:e~n:ão ~ur~~ssum ano ou se, I art 89, cuja vigência terá _inicio seis lho, de !\Utomovel, de. f?go, etc~' vt.sto
.
' "
.11
a
P
ti
. 'den~! meses depoi~ da pub!J.cul'ao &<:!ma que, dando-«e um_ smtStro,. ~ao eles
pelas faltas cCI(Ue das em o remcl
1
'da
mesmos _que sofrer· ao. 0 . pre]UIZO; en- 1
Altera a denominação do car.
ela, revelarem o intuito d. se furtar refen ·
quanto no seguro de v"ida, dando-~e. ·
go iSolado, de vovimento ejeti'vo,
ao cnmprimerto do estatuidl' ·
.. j .Brasília, _2~- de ma1;ç~ de 1963. -- o si_n~stro, é a família quem sofrerá o 1
do Quadro 'Perm-nente do MiArt. 10 . Os coxretores de seg•1 ros de ll)tnar. te Mf!11.z. - Lopes d~ .costa.,- preJUIZO..
.
1
ntstério l-a~ Pctaqõe., Exterioru
'\'}da que infringirem o disposto nos in- Menezef,_ ~dzme~}elj. - Aníomo Câr,o;l.
O desenvolvimento das companhias I
de "Ministros para. A.~suntos .C:co0
eisos I, II, . vi. VII e VTII do artigo ,-. H-er CIG
et a.
de seguros de vida depende, pois,
nómicos" ·
~9 ficam sujéitos à multa de dois a
J t'j'
·t'!
c,:uase exclt!Sivamente. do dese:wolvi- ! o Congresso Nacio!lal decreta:
•
quatro salário~ mínimos anu'lis, co.nus 1 waç 0
mento e d;t, eficiê-ncia do corpo agen- ~
.
_
•
forme a grav1dade da falta. e " es~a
_,
clal respectivo,
.
: . Art. ,1·0 Os .ca" os. L~olados, ne piO1
li''
d'bro/nos ca..~os de rein-·1 A regu,amentaçao
das
atlvlaade~
.
.
. , iv1mento efettvo. do Quadro Perma:Jenci:m .,do-lhes cassaqo o· regls- l·ctos corretor~ de .seguros de vtda e
O oonetor e uma pessoa que firr~a lnel~te do Minist~l:o das Relações Extra se 'pelas faltas cometidas reve-f velha aspll'açao de"Se;; co-rretores e um contr~to d com umt ~ 0/hpanh.a, te!'lores, de "Ministros para Assuntos
là~e~ 'o mtdito de se furtar ao cum-! eflfa companhias de seguros do ramo ~~~~~~~~ e~d~-~ni~amei~tea p;~~ e~~n ;;oo.n?m~cds" pessam, a deno:ni~ar-:;e
pjmento do estatuído.
I
•
Por infelicidade, as companhias não I Mlmshos de A~HOS Econom.cos .
I _Até. a pre~ente data, entrelan:u. podem, de antemão, saber quais os\ Art. 2Q Esta lei eníra em vig-or '13.
. 1\rt. 11. Os cor~etores d.e sejluros nao fOl. j)(JSSIVel o?ter uma so~l)Çao que preenchem os requisites indi.spen-; dçü.a de sua pub'kaefi:J, revogadas as
'de vida que infrin~trem o dlll~~,.o no satl.sfatona, pela .llmttada mfluencta sáveis e tornar-se um bom corretor; disposições em cont~·{lr:o.
inciso v d() art. 6Q ficam sU)eJ.tO!;l_ a que têm os corretores e ·as compa- de seguros de vkla.
1
JÍ:Iult,a. igual ao dôbro da. corretagem: nhias de' seguro~ de vi<ta nos Stnd!- ·
'" d
... d
c. , . d _ i
J::stij.'caç'w
: d'd
·
. · lt e
dôbrO nos cates da.s Empresas de Seguro.s Pr1Apb.,r a g. an e expenenc,a o.> i
.
,
oe I ade a .eS~'.~.mt: a e::do-Jhes cas- vados e Capitaliza cão e dos correto- dirigentes, apewr das pesqmsas ante- . Pela Let no 2. {)f.'l. d~ 5 de rovon,ca~os e rP;I~cl encia. s · 't
'
res de seguros.
·
·
riores à nomeaçãn do corretor, apesat bro de 1953, foram J'Pst.llJclecido.s no
!frdo o regts
se, pela~ fa .as com~
do tremamento dado ao .mesmo pelo>' Q;ndro Pernn 1<mte (1:~ Hinistério das
. ti'Cas. revelar.~m o mtmto db .~e fmDe fato, em alguns aésses smd!ca- inspetores cta companhia. apesar da Rel.a~PS gxteriore"
1 t-itulo de
tar ao cumpumer.to do est.~'L.ndo.
tos predominam, por larga margem. propaganda e do· matenal de instru- '.'Mllllstros para
Rcó:1ôn~íArt. 12 . os proce~.sos de infrecão as companhias de s.eguros terrestres ção põsto à d!spc.,i.ção do novo, co~·- cos"~ os, c~~r::ro'
·a.. esta lei :JbedPcerão ao ritmo pr!'s- e marítimos e os corretores de segu- retor. a expenenc!·a tem demonsvrauo m~n .. _o. e,~dVO de
erito para cs de infra.ção à regula- ros de ramas e!ementaJ·es, que, apesar que a, mawna das _pessoas nljlmeadas merc;ats.
montacão da operações de ~egudos de sua boavontadc. ÓGSCOnheccm nus fracas;;a na prOfl~Sao OU a abandona
,, , . " r1
...... ·]' •Õ
·, .....
, ··•••
•
" ••
+
•
ã· tn~·- sfõus detalhes os-problemas rela~iona- após fll)::uns meses de trabe.lhp, Ape- .. ''a a ePt;a .,au.o ., .:t,.,.o qa: :·nprlvad~s. 1nclusrve quatho as 'u ~.1 dos com o seguro de vida. ·
na- reduzida percent::wem tal ver -:1" cwnnda lei, ce:-r~~ cl'' ;idas for?m 'e_dsdes •ulg'ldoras.
5 ; lOü dos escolhtd~s. 'vem Iii ser v~nt<1das quen'o à ''''}10:'1irr~ç?.0 ".'\'liArt. 13. As penalidade~ previstas
Não é pos.>ível incluir, num só re- constituída por bons co:·retc::es cit: 1
: mstr_os naTa .Ar,sm_üc_.s Yl~on~'-';_.ko;s"
guiamento, os corretores de segu:·os
d
·
d
e na o " e '-~'''~ ""'' ScC'nmmeos".
ne,t.a lei. ~er5o imoosta~; ind~en, en- terrestres e os corertores de seguros segures de ·vida.·
tê.• da resnon~abilidade ciYil e cl'i·
. ·
.
. · ·.
. Prev·aleceu.. cnTe-t!';··'o, n: ,.,e:'deraciio
Amda. assm1, sera preciso, n-o.s me- ; dr> qu:> Prrm c.o:·:~·s ·
mlnal que. P. o~a caber a 0 _~ infratOl~es. de vida, uma vez qu~:: o recrutamentú,
.. .
·
o modo de trabalho e os reAspectJVo> ~.~~~e n~:, ~.r.o.s .. sab. :,cq'u.cn.res, ,que l'.·n_·.ter t_ ra.ns_ !t.c·í·1·.·1·· 0··· ,,,-_.·~.
DA .REPARTIÇiiO FISCALIZADORA problemas são inteiramente diversos. e"~':;' co.Jdo,es c~ntmuc,n 1ecebencto Cl')<sld•='E'< do ., 1 r,- 1" ,-,t ·'
Paril que as emprêsas de seguros auxllir> dos n:~pect:vos )nsj::le~ores, PJ11 nv~''f:o e•·;:-n · .. ·.
•
de vida e os seus eorretores pos3am ront.muem
rceeo~ndo o entusLl$m(J 11 ldo~ de o'l'l"
Art. 14. compele ao J?epartam•.'n~o i defender. com bom i.\xito, os seUs in- transmlttdo pela companh:a, a f:m , ,.e•· a· •r ·"'
Nacional_ de s_ eguros Pnvados e CJ!~ terê~ses junto ao Govêrno, indi.Spen- de se manterem como corretores ca- ; 01 · · .s q\,,.' ...
P!taltza-çao (D.N.S.P.C.):
sável é s)1bdividir os atuais sindica- pazes.
Agor8. (
"''r
oj- e · 1·,.
J - Registrar os. contratos de co~- ! t-os el'll;_ três. passrndo um. a tratar
A primeira-. conclusão a que S~' eh e- ti fica a df''1(
--~\·~,)~~.:,.·.._~,'oud.~o--~ J~P;
r. etores de seguros de vid.a cp _auto!'l_ -~dos ramo~ .. elemen.a;e_s. ou tio do se- gà é que, para formar um corpo se- que. no decur~;:, ,,,. .,, -.
de
zação de corretagem de acordo com guro. de _vida e out.o, ainda, da ca- lecionado de co:·retores, cumpre no- ouase de? ano".
q'eracões fol$ta lei, dentro do prazo máY.imó de p!trtllzaçao.
mear muitos e!ementso, despender 1'9-m introd11:dd8' ~·n ~,Tinistério das
quinze dias, a contar da data- ,da
Os corretores dos ramos elementa- muito dinheiro, muito tempo e· tra- R{'lacõe<,. "'"t""io"r
·;,,, 1 nsive com a
apresentação do ~equerim_ento, se~1do i r~ são em geral e3colhido entre fir- balho. para que uma ruinor:e.. apenas. f.ní no 3. 917. de 's (,,· inlho de 1951,
(JU.!! a falta de reg1s. tro ~P~ ~ eXPI:a-~ mas já estabeleeida_s. sendo qu_e uma corre,sponda à expectativa.
e !'eu decr<''v í'"~·n1omo'1tador. pllJ>ção do refendo prazo nao prn:a o 1n- mesma firma pode compreender vã<anrto o carg:0 ~~r> f'''l."'~o a ter atrlteres,ado de exercer as funcoes ae, rios ramos de seguros· diferentes. Não
Daí a impo$sibilidade de Iim'l.ar o hHir·i>f's P~nf'cífi 0 ~, ~ ,-1,<r11.i'lS, sem 0
.
'há necessidade de um trei.namendto número de cotTetores. 1
~.~·n>~::r._,h-1~ :~r~!'"r'::_:~',;·,_';_'le que i~icin!corretor.
II _ Fi.Sc~izar !\ execuçào d?sta especial de venda. pois Os segur~s . e
Com efeito, não· devemos esqu!"cer: ... c .c
"
.,
•• .
,
lei
ramos elementares, em sua mawr1a_. 1Q - a dificuldade em formar corre.
são obrigatórios ou .quase obrigató- tores: 2g - que o tratmlhó .e as visiA~"ür·. não ma'.' "~' ilFtifica que o
III - Conhecer as queixas, recle.- rios, tal como acontece com os segu- tas que o 'corretor pode fazer diària- '.'PfPrict() carg-o r~m+inne , ~er denomacões e recursos baseados nesta !e!. ros de acidentes 'lo trabalho, seguro:; mente são limitadas; 39 - que a ex- minRdo "Miristro ;:'ii ·1 :\ci.'lllltos ECO•
IV _ 'Aplicar as ,penalidades pre- de re.~ponsabilidade, seguros
contrt tensão territorial do Brasil· é tmonne, nômicos"-.
listas nesta Jei.
fogo, etc.
reqt1erendo um número de corre-tores
Aparentem~n~e. o rymieto vis:>-ria a
. V - Dar baixa no registro do.~ j • o corretor de· seguros dos ramos cada vez maior. a fim de desenvolve•
umn simples ill+.<>rpdío redacional. A
contratos de corretores de seguro de element.ares, em vista da natureza a propaganda do seguro de vida· ·
<;l' erenc2 n.-í pnl:111f.o. P. \!T'lndr ent.re
vida, ou autoriza~ões de corretagem, 1 dêsses segur'lS, ocupa-se naosó da
Considerando, enfim, qu~ a fonnanrevo~icõ~s ilf'. e •·arn. A -orimeira
sémpre que. fô!' mi:ster.
venda, mas da. liquidação dos sinis- ção de um quadro agencia!, por parte ~"
dP~i?'nfl· difflroY\i-flS ~·~~.f-f.-.00$. C01U0 de
Parágrafo único. Das decisões do tros, int~trvindo junto à companhia de uma. companhia. encerra problema ,...,.,,,,.,_ luqar et<' -\ ~pqundp. designa
Departamento Nacional de seguros para defender os interê:sses de seu dos mais difíc~is, pois os conl:!o:·e~ rn~~t3,.._9.o. fjm. rl.:·~·~i~0, +flrnpo. etc .•
Privado.s e capitalização (D.N.S.P.C.) cliente.
devem apresentar estas qualidades· h>ndo, portanto. :1:n' c:wá~er tempohaverá recurs~> pata o Ministro do
O problema. pois, da formação de al sa,ber Persuadir; bl nã.o ter tim:- nl.
fiabalho e Previdência Social tendo um quadro de con·etores dos ramo~ dez: cl saber orientar pessoalmente
~eito suspensivo 0 que versar sôbl'e eleme1ltares não é demasiad.g,. difícil, as próprias atividad~; entrevistando
A pronosic'\o <''!1·-;c:" r··c.a sihia-;;ão.
aplicação de penalidade.
porquanto qualquer pessoa estabele- m1.1itas pessoas antes de realizar um NJ'ocfindo a matél';il c:m seus devido~
clda· no comêrcio. com uma. raz~ 80 _ seguro, etc. -- tarna-se convenienc« ~êrmos.
DAS DISeüSIÇOES TRANSITóRL<\S clal conhecida. pode tórna!'-se um regulRmentar. especificamentE', as aticorret-or ei'tciente.
vidades dos corretores de seguros de ~
Art;. 15. Nas localidades onde não
yida.
' L Lei n° ~.917, ele 1~ de julho de
trabalhe- o corretor de seguros de vida
No s~guro de vida, 0 problema· da
o recente projeto, em tramitaÇao !961,
que reorg<tniz::t o Nf'nist.ério das
habilitado de acôrdo com esta lei,. Jormação de um quadro agencia! é no Congre,so, que inicialmente se R.dações
destinava. aoo corretore.o; de ram<};, vidências'. Exteriores e ü:\ outras proficarão a.s sociéde.des seguradorli.s ·muito mais cdmplexo.
isen,ta.s do que estabelece o art. 8Q.
Ef'etivamei:lte, o seguro de vida não elementares
e,
inexplicàvelment.e.
Art. 16. Os a.tuais. corertores de se- tem a obrigatoriedade ou quase ol>ri- pa.<sou a estender-se inadequadamen-, al: "-;\~t. 40. Os nmeimento~ dos.
.;mos de .vida, com contratos em Vii{Or gatoriedade q1.1,e possuem o..~ ramos te a todos os corretores. vol'<Hla a 1func.onar11JS da c"rr.:~'l'it de Diplamacon). as comJ)emhlàs, na data da p.ro- elementares. Ao contrário, ê pr_ecis(} restringir-s.e ao campo para o n>ml ta, dos Ministro<; pn11 "' suntos Eé!o:mulgação dê11te decreto, terão garan-. t6da a habilidade, tôda a convicçã() f<>i estilldado, ao pas"o que o n~oieto IJ;õmicns e dos Gi\r"J'lA P·-~n~"v•)s setido o e:X.erckio d• sU&S funçl)es e ati- d«1 corretOr para persuadir alguém a 1 de lei anexo viria a tratar; exclusiva lrã-o os c'Onstnntes do A!1~xo n··,
dP_.scontu.
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Têrça-feira 2

Abril de "1963

(Seção 11)

o SR. l'HL8lJJF::vrt':
E. lida a bE'guü,te ca:·t<~
O requerimento que acalJa de ser
Bra~ilia ... .- d2 marco de i!J63 -- E--:lido vai a imprimir para. oportu11a- cclentissimo Senhor Sen~,c1 or Amo d3
mente. receber o devido despacho. \Moura Andrade - ·· Senacw Federal ···Quadro de Pe~soal - Parte Permanente
' •Pausa).
!Brasília.
;--.-------·---------·--------------- .
, A Pre.sidêuc;a deferiu, hoje, os se-\ Levo ao conh;;c:rnento de yos>a J•;,_
gu:ntes
requennientos
de
nformações:
celêncla que o MmiStr() Dt;Jmmgos VeSituação Anterior
Situação Nova
NQ 69 de 1963 - Do sr Senador lasco, ex-Sr;nador da Republica e h•;Rui Pa inclra·
·
mem público com larga experiência je
--------~
NQ 70, de i963.
Do Sr. Senador trabalhos legislativos, está credrnc:ado
~
José Fel!c!ano;
por esta Chf'fla para, ao lado do me'l
Número . Denominação
Sim boJo·
N9 71 de 1963
Do Sr. Senador Secretário de Relações Parlamentare~.
1.
Classes
· de
e
ou
Mem ·. de Sã
Sr. Francisco Saturnino· Braga mancargos 1
Código
Nível
Tendo sido distribuídos os avulsos ter contact1> permanente com u~ :õe•
1
---~--referentes aos Projetas de Resolução inhores Smadores, tendo em vi.sta a·
__
1
ns. 6 e 7, de 1963, que alteram o Re- :cmtar os nec.essários entendimenh.;
-------- · gimento Interno, essas proposições fi- 'entre o Executivo e o Senado.
i
! ~.:am sôbre à mesa, no prazo de três I Nesta op.xtunidade, apresento a Vosi
sessões, a partir de amanhã. para jsa Excel~ncia os. ~eus prot~stos de el'I
eventual receb!mento dE' emendas, de i vada est1ma e d1stmta cons1deraçao -:Ministro
Par
a,'
ll
MmJstJo
Par
a;
r 2cci:·do
com o disposto no art. 407.[ Evand~o. L<ns e Szlva, Chefe do Gab!·
6
A~su.ntos EC'O-,
1 ~
1°, do mesmo Regimento.
,nete C1vll.
~:~~~~s ~~~~~,:
U
nom1cos · ·
2-0
, O ~e Íl9 6 altera o art._ 11 e. é. de
O SR. PRESIJlENTl'::
,
I
: autona do Sr. Senador Joao Agnpmo.
8
lYhnistro Par a i
'
I
O de nQ 7 modifica o art. 67. e é
A Mesa fica inteirada.
6
Ministro par a
I
Assuntos Eoo--j
[subscrito pelo Sr. Senador Vivaldo
Continua a hora do expediente.
,
Assuntos Eco-1
nômicos . . .. j 4-0
1 Lima.
(Pausa).
·
Tem a palavra o no')re Senador Wal~
nômicos · · • • ·. -I
N
I
\ Do Sr. Senador Miguel Couto à I frido Gur.i!el.
..\
14
~residência recf.'be.u ~fício que .vai se.· i 0 SR \\'A!,FREDO GURGE:;:.:
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Ottservaç.ão - Os cargos. !Solados de Min1stro dara Assuntos Eoonômlcos
serão providos erri caráter e.fetivo e de acórdo com a legislação que lhes é
própria".
· ·

~l~do p;r~:d:r~ s::~:~~o-secretarlo.

\

<Não

;m. revisto pelo orooon -se-

nhor Presldente, Senhores Senadores,
em uma da~ sessões da última semana,
I
1 ouvi o d~scm ..,o aqu~ pro_ferido pelo sena dor Dn.lar:te Manz. Nao apartze1 Su<~o
•
·
_
.
j
' Eva. porque··senti o seu estado de es2. Lei no 2.060, de 5 de novembro'ções,no exterior, junto às Missões DiI pirio. a irritação com que uoou da
e 1953, que cria cargos de dip~oxyata lplomáticas, capendo-lhes servir como 1jdaHã~e~~oAo~or~çd~ 0u~ ~~~.so. -~.~r~- palavra. 'E!_m re~peito a S. Exa,. e·ao
estabelece com o título de M1mstros assc!lsor ecol.omico e financeiro do 19
.r · •
. l'OJe 0 .n
• e senad-o nao quiS d~ forma alguma.
ara Assun~s Econõm~cos os cargos CI:efe <!o pô~to, cumprindo as deter- "Dfftri';; d~m~on~~~~~~a, ~~~l~~~?. ~ e.~tl>elecer debate nem criar polêmi~ Oonselhe1ro Co~~rc!a.l do. Quadro mmançoes deste.
. .
. Seção II, de 21 do cÕrrente. à pá.,.ina ca. no Plená.rio.
..
5lrmanent.e do M1~1sterw das· ~l')aArt. 49. Aos Mm1stros para As-, nQ 266 solicito à vossa Excelê;}ci!a
cumprz-me porem, Sr. PresJdent·.;,
oes Extenores e da out~s prov1den- untos E:conõmicos, cuja ratificação 'manda{· republicar 0 referido Projeto trazer algun.., esclarecimen~ a es;,a.
Las.
, de representação constará .de tabelas de Lei. com a seguinte redação do· .::asa. Lamento q~e S. E1!;'~- nao esteja
"Art. go São restabelecidos no Qua- 1 UJ?rovad~s por Decreto, aJ?hcam-se as Art. 19:
.
tpresen_te, e se~ dlScurso a~n~a não t,elro Permanente do Ministério das 1d1sposiçoes relatlv~ aos Diplomatas de
"Art. 1Q Fica lnc·uída no Plano 1 nha s1do publlcado no Diarto do Con~elações Exteriores com 0 titulo· de igual símbolo previst.as no Capitulo Rodoviário Nacion. al _ Programa de gres.so. Mas, d.esde já desejo, .e~clare
fin1stros para Ass'untos Econômicos, II, Seção 4, do Título I dêste Re- Primeira Urgência _ a construção do cer. com sererudade e sem pa1~ao. al•
Iii cargos isolados e de provimento guiamento".
prolongamento da BR-1 à BR-85, por g.uns pontos tratado.s por S. Ex·: Prll~
fetivo de Conselheiros Comerciais
Sala das Se5sões, em 1 de abril de meio de uma ponte rocloviãrla, lnclus!. Clpalmente porque, n~- referêncl~ féc•
I 1° Os cargos ora restabelecidos '1963. - Vivaldo Lima.
ve seus acessos, ligando a c1dade do tas por S: Ex'.' à e!e1çao para Goverio em número de doze ·(12), sendo 'I
.
:tio de Janeiro à de Niterói, através nador e ,Vlce-Governad.or do Es. ta do, eu
eis (6) do padrão o e seis <6) do
o SR. PRESIDENTE.
da Baía. de Guanabara.
m~ sentl !nclufào, uma vez que dls?'l·
a.drão N.
,
os Srs. senadores que apoiam 0 1 AtenciOsamente. - Miguel couto.
te.l, ao Ia.au qp a.tual povernadnt. a
§ 2. Para provimento dos cargos Lojeto que .acaba de ser !Ido. queiram
VlCe-govemança 00 Rlct Grande do
0 SR PRESIDENTE·
.o-padrão "O" são exigid.os dez (10) \conservar-se sent.ado.s cPausa.)..
·-~
•
•
Norte.
Apoiado.
souc;ta o Sr. Senador Miguel Cousr. Presidente, Senhores senador€$,
nos de serviço público, sendo c1nco
5) anos, pelo menos, de bons serviVai às Comissões de Constituição e to que o Projeto de Lei do Se.nado nú iniciou o Senador Dinarte Mariz sua
rOS prestados ao Pais no exterior. em Justiça, de Relações Exteriores e de mero 8, de J963, de sUa autoria, lido oração, fazendo um histórico da v1da
etores de assuntos económicos.
ISe;· viço Públ'co Civil.
na sessão de 19 do corrente. seja no- politica do a tua Governador do met.t
§ 8° Os Ministros para Assuntos~·
·
vamente publicado, a fim de que ao Estado. Na verdade, militante d1.
0 SR. PRJ:;SIDENTE:
!lconômicos exercerã.o suas funções no
seu art. J9 se dê a redação que Sua União Democrática Nacional da qual
!Xterior, junto às Missões Diplomá- Recebeu a Mesa requerimento do Excelência apresenta.
era: Presidente, no Rio Grande do Nor·icaa, com. as. prerrogativas inerentes Sr. senador Leite Neto. <Pausa) .
Alega S Ex"'. ter havido la~ n te, o senador Dinarte Mariz, Aloysl(J
,os funciqnár10s da carreira diplomá-'
E'' lido 0 segul'nte
)redação dê •e dispositi
a Alves conseguiu eleger-se ... Era, na.
.ica de igual nadrão; e a êstes últi·
.s.
vo.
época, o mais moço dos Constituintes
nos, fica estendido o direito de ser- R
o
A_ nova· redaçao proposta envolve 0 em 1946. Altgou o Senador pelo meu
•ir como Ministros para Assuntos
equerimento n· 72, de 1963 ac~~~~m~n
s'1uid.;Iaà.~ P:~vr~~.; Estado que Aloysio Alves era cte famíéconô~cos, desde q_ue se tenham. esExmo. Sr. Presidente do Senado Naclo~l _: ~r~gra~ d:~rimeiov Ür~ lia humild~, sem núcleos .eleitorais.
Jeciallzado n,a. mat~~·ia e o Gover~o
Federal:
gência a construção.~.,
ra
Ora, um JOV~~ cons~lr ele~er-s~,
ulgue necessar10 uhllzar-lhes as ·apt1- Requeiro a V.\Exa., nos têrmos do
destas outras;
s~ndo de. f_am1ha ?umi!de, de famfha
Iões nesse põsto".
Regimento. sejam solicitadas ao Se·
s"m tradlçao polítlca. é prova de q~e
3. Decreto n° 2, de 21 de setembro nhor Ministro da Fazenda as seguintea
" ... do prolongamento da BR-1 à merece a confianç3: do eleitorado. Nao
.
BR-85, por meio de ... "
é. nenhum ?emént~ um 'homem de
!e 1961, que aprova o Regulamento •nformações:
do Pessoal do Mmistêrlo dus Relações
•.
ong;e~ hu•mldes, v1r a ocupar altaa
Exteriores
19 Qual o montante de papel moee, em seguida a "uma ponte rodo- pos1<;oes na vida política, ou na vida
·
da em cjrcu·ação no dia 31 de de. viária", das palaVTas: ·
pública. Acredito que a esta Casa muiTitulo Segundo
, lzemb?ro de cada um dos últimos cinco
" ... incl'lSlve seus acessos ... ,
. t~s coleg~· chegaram não pela tradi·
Dos nutros tuncirmarios loatdo
·mos·
•
N~o se trata de êrro de publicação çao politwa de suas famflia~. senão
no /!:xtertor
2° Qual o montante dos meios de - unico susceptível de ser sanado por P{ 1~ se~ trabalho e pela confiança do
pag;;mento nas datas referidas no nova publlcaçao, ~as de êrro de for- e el ora 0 •
CAPíTULO I
item anterior?
mulaçao, só corr1gível por melo de O Rio Grande do Norte teve, no C''l•
Dos Ministros para Assuntos
o
emenda. apresentada de acórdo com méço da República dois Senadores de
Econômicos
3-.• ~ual o .mon~ante da entr~da de as n~rmas regimentais, no seio das Co- origens as mais humildes. Amaro Ca,
c~pl: a.s. est! an~e1ro.s . neste ultimas m1ssoe~ quf' sôbre o projeto têm que valcantl, filho de um mestre-escola ·•é
." ~rt. 47. O.> cargos isola~ os. de cn~co ll,)nos d1scmrunando os países de se pron~~iar, ou em Plenãrlo, quan- também professor de fa21enda~, c.hég~u
~~.mstros para Assun}os EconomiCos, ongem ·
.r ,
do a ma te.n~ e~ tiver em Ordem do Dia. a ocupar altas posições no Brasil, c:>:UJOS venciment_?s sao de slmbol~s 4Q Qual 0 . total. da remessa dr ,A Pres1~enc1a, .lastiJ:!_lando não po- m.o Senador. Constituinte, Prefeito do
!C e ~-C, de acord~ com o Av.fxo .I lucro..~ para o exter10r nestes llltlmcs d,r acolhe. a sohcltaçao do eminente R10 de Jane1ro e Embaixador de nosia ~e1 no 3.917, sao de provimento cinco anos discriminando os destinos? rep~esent:wte do Estado do Rio de Ja- so País no exterior. Foi um rios no!fetlvo.
. .
.
. _
59 Como foram Investidos no Brasil nel!~. ya1 encaminhar o seu ofício à mes ~is i~ustres que o Rio Grande do
Parágrafo umco - So poder~;to. ser 1s r.apltais emigrados de outros peises? <;:om1ssao. em cujo poder estiver o P!'O- Norte já produziu.
\..
o.omeados para o car~. de M~mstro 6? Qual o crescimento percentual J~t?, a f1m de, a êle .anexado, a ma· O outro, também de origem humild-e.
para Assuntos Econom1cos · Sim bolo do produto nacional bruto e da renda teria possa _ser considerada, para a foi o Senador Aimino Afonso, .avô do
~-C. aquêl~s .que tenham. dez. anos de uer capita nestes últimos çinco anos? for muI a ç a o da emenda d~sejada atual Ministro do Tra.l)a!ho, que '!O·
1e~1ço publlco, dos qua1s cmc<> llelo
':'9 Oual r renda per capztn .em cada <Pausal ·
.
meçou a freqüentar a:- escola aos de.
nenos prestados ao Pais.r.o exter•ar•j\.11\1.\ das 'l:·~giões geoecenómlcas do Do ~?r ...Chefe do Gabinete Civil da zoito anos de idade, porque era pum setóres de assuntos económicos.
Brasil. nestes últimos cinco anos?
Pr~!denCJa da República a Presidên~ bre. E. com quanto brilho c~m quan•
Art. ·4!8. Os Ministros para Msun- . Sa!a dao "'"o.sões. 1 de abril de 19G:l. ela d.o Senado recebeu carta que val. ta inteligência representou êle • ltio
os Econômico~ exercerão suas fun- 1 - Lei'e Neto.
i ser lida pelo Sr. 1Q Secretário.
'Grande do _Norte!
1
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OFiCIO
Brasília 2ti de março de 1963 .
Senhor Presidente:
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DI.ARIO DO CONCRESSO NACIONAL:

(Seçlo 111

..,

Abrlf de 1§63 · ~7f1

E, diante dos tesouros . inesgotável~
Hoje o Rio Grande do Nort~ apoia\ O Sr. Eul·ico Rezenqe- E ~~oce. dú estimulo. q-ue recu-1hemos da& tÇe•
como o O SR .. WAL~EDO GURGEL - rezas ..i" luta memorárfl e que a!&~
0 aÓvernador do Estado, tal
d" .•
Precoce d1z mu1to bem V Exa
..
,.~ à
apoiou, em 1960, como can ll•ato.
, N t~cante à segund'a parce 'real- se a~ca..'lQorou na. orq,uestraç- 8C
Nas eleições passadas, as ccrl.'entes
o
. .
,; . - alegr1as populares, reafl.l'Illa.m<MI aqui
que apoiam o Governador Aloisio Al- m:·nte o Governad?r AlUlSlO AI ~;:; na-0 ao nobre e altlVO povo capi.xaba,a
ves, elegeram cinco dos sete candtda- m"'ndo~ a presta~ao de cont~s a . As- do que o propósito, o \lOJnpromisl!o
tos· à Câmara Federal, e vinte ses dos s~mblela Legislativa do Esta.io, rela_ ponra. de bem servir à ~
quarenta Deputados à Assembléia Le-. t.Iva . ao ano de 1960 -: o que dev~. .c'illltrib•iindo . para. a continwda<le elo
giB!ativa.
·
r1a !azer 1961 _- porqu~ a ;\U~.~1, seu dt'~e<nv.olvimento, ~W;avé6 do OODJioo
Isto demonstra que S. Exu- conra traçao do Governo_ da epcca e~~;va bate, do esfôrÇQ e <:ffi. pert~. Di.
co;rn o ~apoio do povo; que está satis- sob uma ~om!~sao .d~ ~nqnclJ·Oa. c. onst&nci6 d.e tôd~ as horas e. DO
feito cotn a sua atuaçãQ e acompanh<t !l.conteceu fato_ mexpllca_vel. no Ul ldea·l de todos os dias.
.
sua. administração. O GoverHa.dor ao em que assumm o Gover~C? ,·do Rio . Logo depois de ha~er~os recel>iQo
meu Estado está reformando os pré- Grande do Nt>rte, o Sr. A.ulslo Alve.s da )l.onra.da. Justiça .t!ileltoml o pa""
dias escolares existentes; constdii:J.do encontrou inteir~mente ~óandonacto o ga~inho tecido nas oficinle da von,"'
novos, pagando em dia· as .>!lhvencôes Palàcio do Gover?o. Nao foram cu- wc.e popuJa.l·, pa.s<>~m')ll a. ma.nteif
; ~~~~ãj ;~~~ c~~~~?ti\-~~~~r-~~nt~~ dos Ho.sp1tais e casas de saude, contra~os os arqUivos: telegn.m~s, re: ccmtato.s com os cuversos ól~ão.s
; das as vêzes em que se apresentou abrindo estradas, procurando rea'izar, Clbo e not:l.s tmham Sl~O ..cr.mmu~a de:ralS, busca.n<lo
esque~ - ,
'. ·candl·dato ao elel'torado de. minha te~·- enflm as grande esperanças que nele mente destruidos no propr!O P~lác:o plano. de tra.l>al_ho .e de rei.
caçoes,
ou
Existe,
no
meu
Estado,
o
Tr!lJun·tl
q\le
JUlgamos
lndlSpen.>ave-16
iOS .i1.l'
.,
ira, e com votações cada vez mai~re~. 0 J~~oé ~~p\opos
.. ;to estabe'ece po- de contas, que se Instalou nos últimos perio.res e inadiáVeJs
interês3€-s dó
Referindo-se à campanha. eleitoral lêmica dentro do. S~nado· te~{o·rtan- dias do Govêrno do atual senadOJ nosso Estado.
.... de 1960, o senador Dinarte Mariz, pe·
" .
·Dinarte Mariz.
Nmgu.em 1gnora que a consw<t~ao
la primeira vez - que aQtes nunca se ta coisa .a reallzar, tantos. proJetas
.
.
de Brasília causou galopante esva.zla•
falou nisso no Rio Grande'do Norte - que aguardam noss<;~ ':studo e depeno Tribunal de Contas, que devi:: mento nas econonLas rel<!"iona.is. Qs.se
afirmou ter havido fraude nas eleições. dem _do nosso patnc:t1smo, qne as examinar as contas d.o Governo ·e a.Jquebramento de energias financeiras
No entanto, as eleições foram presidi- questoes estaduais nao devem tomar 1emit1r o respectivo parecer, à f.m de se deve _ e. é obvio - a doi.!! fa..õres
da~ pelo então Governador Dinartc o tem;po e a atenção dos Senüores Se- que a; prestação de contas seja enca- p ••!L.paios, a nosso ver: ·a. ,nfl'<~.çãO>,
Màriz, tiveram a gara:qtia das Fôrças Ra>dores.
-'minhada à Assembléia Legislativa do que torna mais oneroso o custo d~IS
Ar ::nadas e foram realizadas pela Jussr. Presidente, meu desejo, é que Estado, até hoje . não ,se . reuniu nem encargo.> do .L!.Soaao e os chamados
trça que mer:eceu de S. Ex._ os ma1sl todos nós, filhos de Estado tão peque. elaborou seu regimento mterno. Eis planos de econom1a, ~om :t•le o Go-.
ras~ados elog10s. Como, entao pode· no tão pobre cooperemo pa•·a 0 mes- PQr que, Sr. Presidente, o--~tua! Go- verno Fectera.l r.euu;,;, v1a 1te reg. r<~., .mt
ria te_r havido fraude? . _
.
m~ objetivo ·'para 0 en!rand<,~Imento vernador. do Rio Gr~nde do :'olor te in- 40% <quarenta PO<~' centoJ, wm~ es~
Esta vamos. n.a Opos1çao, l~távamo.s do Estado que em 'ilóso con;;ou- f• _ voluntànamente,
mcorreu,
t:Hvez, ocorrendo, as verba.-; d~tmau~ a,s
na praça publica, mas respeitávamus · tfd
• · · a numa falta.
obras e ·serv1ços a.J. un,ao em .uossa.s
a Justiça C:' a decisão do povo. Na· ~~ ~;fos S:u regresentante r._~sta ou
Em 1961, porém, a op.:ISição ,o11,._ umaaaes . federat•va.s _e as dotav~es
quele memorável pleito, lutando sem
m~a c sf0 d Cong~~sso. _
titula maioria· na. Assembléia Legis- orçamentar1as uestmaa.~ .a . a~il1a.r ·
recursos contra o Poder Executivo es· un?u ~fê é de uruag - nao ,de lativa do· Rio Gratlde r:L> Norte e a os _seus gover~os e as mstltUiçoes de
tadua!, Aluysio Alves obt<ve admir•~o ·po11 ca porque ca a. ;tm ct:':e voz de nenhum Deputarlo se le•''ln- utllldade. puo11ca.
.
_
vel consagração. Fizemos campanha ~on::_ervar as suas c_onviCçoas parti- tou para den\lllciar o
Goy~tnaõor
Vale dizer: a . an,w, pela infla..;ao,
nem esbanjamentos sem comprar ~rh"s - mas de· un.ao em tõrno aos como incurso em crlme de :.:espunsa- torna ma.ig dificll o fh"eço dos ~·V1consciéncias, falando diretamente 'lO pro_ emas de nos.;a Terra, para. qtle bilidade. ·
ços. e aa.s utilidaae.> e, pa!·adoxa!!uel_l~
povo. que acorria a ouv•r nossa 'prega en~o poss.~mos d.zer que C'l:Upnmos
Er!lm êstes os esclarectmen~s que te, faz cortes:. profun:.ws e_ siStema•
ção democrática . em qualquer cidadr nOSI'o aeve,
cleseJaVa trazer ao Senado. Nao . me t1cos nos auxlllos e snovençoes Q'.te o
a que cheg-assemos.
. o sr. Eurico Rezende _ Permite m~v~, em luta politi.~a. a m"nor Orçamento naCional ~~3~ma ao.s Es.
.
.
Iv
Exa uma aparte?
pe.1xao.
taaQS. e aos mummpio.,. Intel!znumte,
~ao houve ,ft:aude,_ Sr. ~restd~ntc 1 •0 SR WALFREDO GUROEL
1\ politica é
qualq'.l!..'T coisa de nês.se àngwo de pemténci>a. dos ~aFOI uma ele:çao dlsputadiB·ma no Com. m~;t
tisf -.
•
- transitório em nO&>a, vida. o que vale ma·dos pequenQS. .t;;stados, t>a.rece não
Rio Grande do Norte, tendo ~ompaBr · : : ;_çao.d
é o desejo de sempre fa.rer o. M".O. na ver perspectiva
aleat.ad>Ora, nem
recido talvez 80% do eieito1·ado . ás iÍ:li0 i · u c0 ezen e ~ 0 eseJo, Não tenho ütimimde com qua.1qJer mesmo menos pessimista. l'..Ill pronun~
cabinas indeva.ssáveis para •i'tro;nkntc gâ;c~im~nte, frisarv e Efe~teJar a e!e-. adversário politico. Tr<Ito be,n a mamento que ouvimos, raeenteniente,
escJiher seus camtidatos.
. ·
om _que. ·. X· cumpre o todos porque entendo q•.te as di ver· nesta . . Casa, o emineme '~lllor . Mi,e~ devei de solidanedade. pant ecm gências politicas são fenômenos oas·· mstro da Fa.zenná, PrJfessor San
Levantou S. Exa. o denaao,- D..Iar- 0 .Ilustre Governador do R10 Grande sageiras· e as amizades devem .ser Th:ago Dantas, consta"a ..s.e .ser prote Mariz a acusação de que o Pa·rtido ao Norte. Por outro lado, que,·o. tam- duradouras.
posito do Governo c eu r,,.; • .;.;·nar mais
soe a! Democrático teria sofr1do pre~- uem, dizer a V, Exa. e ao Senado cem estas palavras, Sr. Pres•Cl;}nte agressi';os ainda os inu~ces do sis$áo do CaLete. Nó&. os pessetlista> já. q~e, no seu d.scurso recém pronuu- encerro o meu discurso, fazendo, mais tema de contençao ue •1,.,..pesas. N.un
haviamo.5 ;ançado a cand:d:t~ura do c~do nesta Casa~ o honrado Senador uma vez, votos no .,;entido de •J'lll ponto, porém; o l::ir. · Yli;u.:;t,·o de!XOu
. ents.o Deputado Teodorico 6-?zerra, Dmart~ Mar:z n9:o negou· aos pobre!' todos nós, do Rio Gr':ln,ie do Nvrtl.", clara a determina~ao ci:clal de a.lique, espontâneamente, no deconer ~a e tmm1ldes o direito. e ~a opor~umnao:e só tenhamos em mira :.tm oojet.~o - mentar, pelo crédito, ;:Ha. +;ecll1G11 e
luta, retirou seu nome; .sem q1w tJ- o:e escalar os degraus da vida púoHca. q_ felicidade do nosso OJovo '!.a gnm-- pe.:.a a-s51stêncla f_inan.:~lra, ;;r& se~
Ye&:.e havicto . qua.Jquer pressiw. Nós, Quan_do o Sf'nador Dinarte M·lYIZ 8 .. deza de nos..<ta
tena. (M:uzto n~m: Lôre.s fundamentais ua e;;.Jno:.oia oradó Partido Social Democrático do Rio refenu à.s Qrlgens humildes jo senhor Muito bem! Palmas)
silea·a: a expansaa., roctaw1.ria, oo plaGrande do Norte. não aceit3riamos e Aluisio _A'ves, foi para cac<tcterízar
SR
PRESIDEN'l'E·
nos· de_ eletrijicaçao e ~t vol!tica . de
0
• pressão de ninguém, porque a es- que o OJUdou eJe:toraunente no~ a!bo·
·
eàtficaça~ e ~esenvolvwumto :to no.çso
colha do> candidatos sempre é feita. res da sua v!da pública Re tlm•'nte
Tem a palavra o nobre ':'lenll·(1or parque slderurgtco.
de acõrdo com os nosso~ F.statutos. Pelo seu trabalho e sua perti~á;i; n~ Amaury Silva. (Pausa)
At~didos ê&ses. objet.ivos, que :orpela maioria dos convencionais, por- Câmara do.s Deputados, 0 sr A.Ui.!:lo
Não está presente.·
respondem, se:n duvta<I, a metas realtanto. aquéles que. pertencem ao D:- Alves. passou a ocupa-r urna l.arJa área
Terií a palavra o non:e Sen~o()l mente redentoras, terem o.~ co~ .outra11
retório ~tadual manrestam a sua da sensibilidade da opinião pública Eurico Rezende.
!fiedlda.s complemen~ares, a~m~Hlo o
vontade livremente.
No iníeio, porém, da sua Vida poliu:
o SR. EURICO REZENDE:
lde~l da emanCJpaçao PC.tnolmca do
PalS.
.
"'
Quando o Deputado Teodilr:co Be- ca - quem o declara é o nobre sezel-ra afastou sua ca·ndidatura, r.•uni- nado1 Dinarte l'v.ariz _o s AI · ·
lue o segumte tttscu·~:so:) - ~~Sr. Presidente, Srs . . ~enadores,
mos os representantes de todos os.Di_rAlve~
e a. co{b
Ul~lO nhor·Prest"derlt.e, s.·,·s.
~nnadores. s~
na quasse
t.OGalldade
ctos
t
t teve o . apoio
.
a oraçao,
- ~·
_, nu como
noo.sCISo~orre
Estados,
o proJ.r~ma
tu'ldaretórios Municipais do Par•.J?'l. que a ua_n e e VIgilante do Sr. Dinarte 10 enerosa preferênCia pl>pular l'e:.Ji- mM tal do Espírito -la~1 ~ 0 e a sua
dél!b~raram quase por unamm1d~de, Mariz; Outro ponto, nobre Senador zou em noss'> espírito o .mp;wv. \ie eletnficação. com eta' ~~rem 03 em
&~m qualquer press~o extern~~ ê.:.co-, Wa.I~rid~ G~rgel, qu~ me causo~ fun-. graves oongaçóes, nossa •.mplal!•d.:âo futuro não nú.üto distante, dada a' prilher eomo seu can~ildato o D--putado.l da 11npressoes no ?rscur~o dO Ilustre no Senadu da R:epública, ó'J"iarr;E"n- vileg:ada posiçao geo6rafiea jo •.loss!l
Alm310 Alves, . e_ntao d ss del\.e da repres.entan~~ do_ ~10 Grande do N'>r- te. alem de reav1vá-las, aamet~1M e Estado, a rmpJantaçao üe um a· 1;;pi•Umao Uernocratica. Nacw?al.
. . / te, ~OJ · a anrmatrva de s. Exa. no exa:>J?era a altitude d& n•lJ~~ re.>Plm· , cicso e e. nérgico parqu. e indus. trial.
'
. Sr. Presidente, como drsse no 1111- sentido de que o Governa{\lor Aluísio sabilldades.
! A meta ·eJetrificaçao, ;L,;l'-.,s .nwiada
CIO de mmh~s . ?.alavras, co:l\~~e~t;:l~ 1 A! v e~, há dois . ~nos. ~ão presta conPoi' via de consequência, ,1 13. 0 ~.,;,. ' em 1950,. v·em ootendo, .Íltlmam"nt':,
o estado de _e:~pmto do nobre ·.:~n-~JOJ tas r. ~ssemble1a Legislativa da su8 temp:amos. na efusão aas norw'. ,a-· um_ unputs~ conf1anLe ~ !)<,!mista ..~.a
DmP.rte Mallz. Acusado ~ela · ·l!).e,n- nre11taçao dé contas dos crumes d(; >en.s que rece.bemos ~~n?ó!l 0 (Jl':'it.o est:;o a. Usma de Rro .J3oa.to e as
.sa, sob ameaça d_e mquento a~mm.s- reAponsabilidade.
;leitora!, apenas a
pa;sagem
. centnJ e;~tncll la.
10 . perspectiVas da
trar vo~ era natma·J que S. li:x". d~s.,...
.-,.
afeto, da euforia e da ,;,oüdariea>t•V SUJça a testemunna:-. ·c•)m ,a.;os eon~
st> vasao a su~ revolta, e, ma:s. a e- O SR. WALFRIDO ..:r1!R~L~
Preferimos, também, Jeu;ir e ver. na creto.s, a cC?mp;;eensao r!Js ~1osso., t.O•
monstrando "'hao temer proees~o au- Agradeço o aparte do nobr~ ep• t:sen- · ribaJta rlumma.da daqu~las festiv,da- m~ns....P:.tbllcos ·e a ;qu,flcar ~~nie
mmLStratlvo, ped1~se ao Senado que tante do EStado do Espint,o Sqnto des gratulatórías os prenún.~!Os <Jt' :ri- ras::r avanço de oportunidades energéconcedesse a,utorização à Justiça caso Quanto à pr1me1ra P,arte é "portnno gilâncla da opiirião pública, debru- ticr.s e rl_e esti_muloB> e.::on1\mico.s ,Jare.
lhe fosse so !Citado, par.a que o p:u- salientar que. o atua. Govem;_<lo dC' .çada som·e 0 .:mmprimentu jos 11 .;.~os os mu~ICJp:os rntenoano:,, nu!to~ 1os
Cei'sassem. .
.
.
.
\Estado do R1o Gran_de do Nc•· tP IIli- devere.s em obsequio do Espn:íto ~ 1•1 t 0 aua.s Já r~Pberam a v.,.•ta. ~r_vill:mSr. Presidente, não chego ate lã. 'c1ou-se na p,ol!ttca amda cr1ans3 Em e em favor da Pátria eteyna e t:'ris clor::t das lmhas de é:ansm;ssa,l F,.
N~o tenho o menor inter?s~e em que 1934, quando se fundou o P'l.rtld·l fo· tá.
.
.
mais tarde, quando ;~.sr,•·;cr~m m~ta
S. Exa. sofra qualquer vexame Cl))!l pulai: no Rio '1rande do :'olo'"tc <'lll
Dai porque, sôbre a L!scina~ne es .. malS tarde •. quando estiverem instaprocesso administrativo., O que que- oposição ao Govêrno do sr. 0eú•Jo; p:ritu~lidade do gesto ".o:n q: 1e 0 povo i taü~.s as h1?reletnco~s d<~ ;,anta .eçro. ne>te momento, é deixar n~m ela- Vargas e, no Estado, ao do ~ntao In- r;aplxaba co·nstruiu e -.audou nn~sà podma ~ TtmbUI eêco, . de .permeiO
ro que o Rio Grande do Not·te f•.>t.á terventor Alutslo Alve;. com ape:J.a.;; inve.stidura. queremos ·i~pos!t<tr ·a sii• cJm o aproveltamel}to O.c e.>tagu,., n!l
bem governado por Aloizio '\,:ves. ll'l- doz-e ou treze anos de ;dade, en a ceridade. do nosso a.gradrctmP.llto oela nor~e e ~o s_ul do Est3.d~. _em reg1me
roem moço. GÃe;o de 'de&J.smo, r!'a- ún'ca criança que frequentava r.s rP.u_ en.~êjo que nos conferiu ·e repre··:•ii ele _mt~rll~açao, tcxlo. ~ E.3plrlto ·.5.tJ:>to
iizador, que Dlo. w aanünlst.c.:Wã" de, :liões políticas ·e dava os pt.mfir()'; t.á-Io n:;sta casa, em momP.n&c t.,r. tera ,cc;nd1çoes prop1~1as ao ~u de•
improviso, poiB convocou· tP.cn!c~· pa- ;i)o.s como jornalista brilhant&, que si!"gular da nossa vida. e ·:m instant:e, "t>nvo;v1mento. eoonom<:;o • .o ..e11
:ra que pla.nejàssem e aeu Cklvhno •. megàvelmente é.
1tão suges(;"vo de nos~o Jehtino.
bem-estu soc1al.
· ·
h
Na história. mundial, con .ecem.os a.s
Arige .... de Lincoln, o imortal Preslden•.
"'te d'a~ Estados Unid06. Atualmente,
~""' tT
ocupando
dirigindo a Igrej a. ya ~ Ica,
. . ;
o mais alto .põsto da crlStandade; esta
o santo Padre João XXIII, de origens
também humildeS, pois descende . de
família de pobres lavradores. Asslm,
sr. Presidente, não há qualquer desmerecimento em ter o atual Gove_rnador do Rio Grande do Norte oniem
b~o:idldose. nós. que fomos constituinte~.
•
todos nós que acompanhamos a vida
parlamentar do Brasil sabemos da SU\t

0

f:

Abril de 1963
T;a.l em,preeadim-:e!<tCJ ira não

msp:-:

tazer sJ.Jrgir 1::..-::\::)t
u ri)~~: :L7·:.

berca.nia~

ter,

Bala das ~essões, 1 de abril de 1963.
Me:m de Sá- Waljredo Gurgel -- Sil·
vestre Périctes - Joaquim l'areute _
Sigefredo Pacheco -- Leite Neto Josaphat Marinho - nau/ Gful>erti _
João Aqripino ---- Ada/berto Sena __
Aurélio Viana ·-- Sebastião Archer _
lllcncoes Pirnentel -- Lopes da Costa
.. ld ..
- IIenoa o ,'ieira - BezeTra Net-o A rf<ll r: !to F'ranco.
O SR. PRESIDENT'E: ·

Pires de Castro foi professor de
lnmeês, idioma que conhecia profl.jlldr:.ntc.1le e que manejava como se fô.s-

:Sç
i na

tt!.rnbén1.

5·!1dú::

rJ~·

a,;,
n:tJ(U

_.
B.-:•"s!iJR, para nós,

a

a própria língua mater. Exerceu,

admlitüstração pública, os mais va-

1 riado.s oorgos, mas .se sublimou e en•J'""''""''-""1 graiJldeeeu na Magistratura. Terminou
·''-·"''·:c:·~co:a.lsua brilhante carreira como Desem-

jamais

bera

i bargador do Tribunal de .Justlca do
a: meu Est2do. Snns dec:~;ões dem:oústra- '

Nt•t-t!l PO?.'teuto .. a 6~0braJla, !' vam sua cultur.:1 p S1'a 1nte~ndade e
h-_,·,cl)cco;, .._onc.u.u.t,tn- nos dlii~ e nas· n01tes da ;J,>S·•t VIda, nunca se c.uvm f·,,r,J que éle t!Vf·:,:,e
·.:e.,lf'>h
J;,J,tl ·~ a "e.,;gua,dane ouvuemo~. senttremos e corn:> r~nde- 'obeaecJdo a 1n·,rrc. ,e, partJr.ularP.:;, de
4\~·fnret;.,,a ~ Jc,g,\ ne ~;r~ços ~h41na-: remos sempre as vozes do adm.ra\el elparl'n:es 01 , am.~o, ctl atendido a .soO requenmento não
dependt- de
nc;,; de l"eglOES .na_o .-ret.v·ass u<: ele-! generoso povo c_&p!xaba. e nc,sa ~~n- i llc taço<"s c v~ tWdC<: 0 , 0 s
, apo:amento nem de dJ.;iCLJ.ssão do p!eh.-ldade, empubreeenno- as.
Nes.:.E' f fcma
Imperecivel
hai"'l'"'mf~·
de
Ao de;xat· 0 • c::trgo de l)€,1emba.u~a- ná; :o.
~ngl;:o, a expt:.:lf".llCca c a ob.senaç:,& I e.scu.tar. na~ lides e nas .tltao (o Con . dor. por apoM•nUldOLli., passou a ser o
Em votação.
~.~ .e~,elam que_ ver~ se <;peranuo e1" g1rs~o Nac1.onal, na_ te1:1,,,._, Ci'J t.o,,:,r, c-;nollltor
JUrídiCO dos seus amigos.
0 SR l\H'M DE SA·
DO;"'"o. J:>• .st.ado,~el..._~;~_el e .;;.>n.st.a.nw,?e·. ~~r- e na Imant::lrao s:•nJm•• . .' •, .'w Todo, ped;am su::~ opmláo,
quando
·
_,
'
·
~;
fll~_rwa ~a .n.fo .\'· ~~~~ ao mte Jor_ ,,o·~~ fan::l.':t a mus.c·1 ao~ ,•_,t,n_lHO~ ( ,, nam imcmr umH contenda JUdJCiá(Para encammhar a votaÇão) _sr.
·.:>L\.d'J,.. '" lP- .sülldio.

tJ

;pa.a o ~-.nt.llc.O ,J.:iu,t. ,a] qcle ~e Vd
f.o:m::mao €111 m.c\1lC!:>tr.n; 'tdJ<>t','Hh:.s
da Capttu:. A• •:m, o
l SI''' <l 'Jel
JJ1J.nenc1.;.1 e a 1:>:.-tc .... n Dl o. . nehl eJn
~<'l p:opr.o n:.cttl r, .. -,L:J 10 0 qctP .:;o
$" "n:Lt:(!mrá
•• ~:x;s.énl'm de ele-

e d.;, c•!ltc..<J,',•illtlS.

pclllr\(.,() ft Nc,.<;a l
'
lo •
'
·' . .
Presidente Srs Senadores das
.
',··hc;·a <;; Pcnna- •yd•·'l'4 d• lld, e JaJnacs aouon JecoJr.a a_JUS-~ricus da •
.·
lt 'r·' mms
·~': J ten ·' -- qt:e oo 'tl;;Óe.' m.nh; t,ça, ~t~ando o Desembarga or opmava I sonaÍictad~ ~alho~~ eu~s hoo~ a0 ~;er!•.'.:e q1:e tJJote a o mc~1
uabalho pelo n:=ga~ 1 vrunente.
·
+-,,
...
:\•
_q.
J~
~a:; p,;-Jto sonrci1 pela
P·ltna e ela · De1xa o Desem?ar~ador Pucs ~e 1 s1l pra~,te.a. Das ma1s ncas, tambem
a-tenwade da Cn!lJzaçio cnst~ P
C,t.stro, apenas doiS f1Iho.s, Dona Am-, das ma..s tumultuas~. fe_cundas e attt:·âlCHi':w em
\!.S -.. B:a,, r..'•>Jôe.s · p,nalmente,
seJa-me lícito depo- ta p;res Gaioso, espôsa do Gal. GalO- vas,_ fm a VIda de J_oao Neves da Fan.,<'o- e,<.moJm:·d«,
slt·J:· no eorJção e na co 1,scien·:iio de so e Almendra, atual De1;1utado ~e- toura .. t .
•
.
Mg,, para ~p atm,p; a e"""'\ tr·a.! VG-:::as ExcelêncL:.s, s:·s. ~ellaam·es a deral da bancada do Partido Social 1 Su.a )n,ellgê!li:Ja e seu espinto fodai!Le, o n•}~;:o f->11ao niiu diSpõe de certeza confortaqora, 'qw~ me anima Democrático, cuja fidelidade filiar ao Iram talhados para ~ altas posições
1ecur.ws capazes de fa'éel face a-os a conviccão bend1ta, q:.1e me 1ru;.pirô, Desembargador, desde a morte de sua nue .. exerceu no Brasil, podend<r ser
dliatll!dO.S e e.:>m:tgadore~ mdiC!'& d~. de que o povo cap1xaba ~ont3-rá com esp&sa, é um fato admirável da sen- considerado, ~em exagero nem favor,
despê,;;.a cone.~pm~ente, Há nect>;;si· a compreensão estimuladora e com a, sibilidade do povo }3iauiense, e um fi- U!lla _personalldade com talhe de e.;:tadade de se canalizarem! je se d 1'e- ,solidariedade construtiva desta au-Jlho, Dr. Arlindo Pil·es de CMtro, ílus- 1 dJSta ·
lHJ,rem verbas Jed.erals, so se apeimdo gusta Casa, no estudo e no al,pndi.- ' tre m-édic:o da ex-Capital da Repúbli- : Dentre· as posi ões ocu a <las
Jx.:~l:i'\ os. e~prestrmos' bancárioo em ment.o dos seUs reclanws e d 1s sua.., I ca, que exerce wmbém além ·cie outras :certo as q;e maibr lóri pih d por
rutuna mstancta, pmq,Je se ancorar- i reivindicações.
Clv[uifo bt:m 1 <11u1'''; atividndes médicas, o lugar de Profes- 'p~la atitude e pela p~CJ1e~ão ;o eram,
mo.'i cs nossas obras lla economu> dos bem l .
: sor A;,sistente de Cl!n:ca Médica na d M·n·
·t . . d E-t d- d ' ram .as
estabelecimentos de credito o.s illVfS·
ren ' Jd· d' ·N·· ,·.
1 d ~Iedi . .,
e '-.1 JS I o e >i a o os NegÓCIOS
timenios,. !!.lém de lib-erado mor%a.
O SR. l'l{.ESIDf:NTF.:
· ~cu · '1 e ·•-ClQJ:lR
e • ' .cm~.
: Exteno:·es, que ex:erceu por duas vê.
ficarão por demai;s
one··~os e de Tem a pala\n'a ó nobre Sen?.dor SiSr. Presid~nte, o Desembargador Pi- : zes,_ e as da~ <?hefm.s de diversas dele-lóHl>~l.o alto os srn.vlço:; p{.:bJicOIS.
gefredo Pacheco.
re,~ de Castro desapa_rcceu ceroodo da i gaçoes: brastleJras em conferência inAt\mtos a e~sa.>
jificuldades t·Oadmiração e respeito do povo piauien-.1 ~ernacwnaJs, dentre elas deyendo ser
metemo-nüii o dever p:·écfpuo de !v-O SR. SIGF:FREDO PACIHWO:
se, que t.anto o amava I" admirava .. Em aes~cada a da Conferência da Paz.
trur, il1cessantcm::nte. n::> Cüílgresso'
meu nome pessoal e em nome do ?ar- ' _Joao Nev:e.~ da Fontoura foi projeNacional, ao h-do dos ;;,,:;,'3<J<' C:ignoo
Sr. Presidente, SJ:·s. Senadores, USJO tido Social Democrático, expresso o . tacto, ~1acwnal e interrutcionalmen.t.e,
J
da
palavra
para
comunicar
a::. Senado
d
C!>mpan11e1r?s
e rcpresentaçac ~ !!- a dolorosa- cocorrência ll.O meu Es-tado meu profundo pesar peio doloroso ! com o d1p1mna tu e como Ministro cte
t1va, atrave.s d8 !c~., €SptclaJS e do do falecil.u_ erito do Desembargado~ acontecimento transmitindo-o ao Go- F.l:t.ado.
Or!,'amento d_a Un_iiio. pa1·a não falta .. f'rancisco Pires de Castro
. vêtno do Esta'cto, ao povo piauiense e : Diplomata êlt' o foi. exercendo a
~&m cm auxmos t:nanceiros e ó:> rePouco.:; hcmen.s, na vida· pública ou à família enlut.ada.
1 Embaixada do Brasil em Portugal em
~~~rros ~cn:~os df; qu.e ··.a.re~e;n e d~ privada, ,puderll-m a.pre.se-nt.ar personaO ·Sr. Adalberto Sena Permite período dos ma!" difíceis e delioooos;
'J'U.e :arec~l~~;, ~emp~e~~e seu~p;e. Gl.S lid..<tde tá::. pe_rfeita e completa como V. Exa. um aparte?
.
I e. como já disse há -pouco. ocupando
llOS&O;, en.lhC, n~lmeLL, devidill'!enO SR. SIGEFREDO PACHECO - 1 a Pasta d-o Exterior· no Go ·
dte planeJados _
o Des!=mbargador Pires de Castro. To.
_
\
_.
•
vemo o
·.,·- d'
f ..
··J
dOO aquêles que, como eu, tiveram a PO!S nao.
f?TPSJ.dente Eurico Ga~Wa.r Du:;ra e
.
u t ro. rehlll ,ca,ao, un .. amen~ e
o
Sr A'"-lb ·t 0 s
N
ê
depois
d G êd
·· ·
O
premente, para a ecmnmia ~'il.)ix..tba, ventura de prlvar da sua convivência .
· c..,... et
en~ o aus. n- i • ·
no .s~gun _o ov rno o Presique merece a deVe _.,er forlll-lüada, e amizade, podem afirmar que nUn- c1~ ~o. L1dér do PartJdo Trabalhista: aente_ Getullo Va:·g-as . .Ali. no velho
itl.'>t-ante 8. irustame, é a .i;l.pn,ssão, oo, ca ouviram.de sua parte qualquer
fliiiSlleiro, a.ssoclo-me com muit~ sen- palaeio da itllt,ga rua Latga João
pelo menos. a _ dimin,:içao ão c.qn- lavra menos delicadà ou observ-aram lmel_lto, e~ nome do meu a Part:do, à Neves 9a Fo_nto~tra honrou e engran.
fisco cambial, que pesa ~:::.r e o café pêle gesto de rev<>lta. Foi. na acepção mamfestaçao que Y· Ex- est~ ex- : d~c~u as ma_1s ndent!:'s e fúlgi~s tra0 maior sustent.ãcúio d?. no.ssa receita da palavra, um homem santo. Tenho ternando, pelo falecimento do llmtre : d1çoes da diplomacia brasileira
pública e privada. Como estâ.. a !>l. pRm mim, que na sua longa vida, êle coesta,,duano de V. Exa.
j ~e. foi. na diplomacia e no trát<O do
tuação, pe•iodicamente, ~>t a.p ·~;;sent;. Jamais infringiu um .só dos dez mano_ SR. f?IGEFRED? PA€HECO - , M1m~t~no do Exterior que o seu nome
insustentável, a dfsan:'lu;..r e e. _de- damento.s da lei de oeu.s. Morreu po- M111to obngado ao llustre represen-ladqumu maiores propor.ções, creio qui'>
:oespem1· o homem do ca-mpo, que, bre, aos oit.enta e três anos de idade, tante do Acre, Senador Adalberto Se- lhe faço Justiça e :he agra-daria 0
.pJa.ntando, colt1~noo e
"ei1denao u Depois de te:r exercido os mais ele-. na., pela sua demonstração. de pesar próp'rio· espírito, dizendo que êle foi.
nosso prinGipai prouuto, esta. pràti· vadcl3 postos da admi-nistração pú- em nome do Partidq Trab;;tlhJ.,sta Bta- sobretudo, antes de tudo e acimn de
t:'abalhando tão-somel?-te blica· no PiauL Formcu,se em Direito sileiro, partic~p~o da dor que so- tudo, lml. poUtico, um grande 'político,
•ame;nte,
p~a o Governo Federal, num vt>rua.- ,na (li' lha e tradicional .Escol.a de ae~ fre o povo piaUJen.se, neste instante. um l"'llhco como se deseja e se deve
de1ro Jabo2· e.;cravo.
.
:cife em três anos apenas. Voltou ao
ser, sempre que alguém de.cliqu~ a vidl
0 SJt· PJtEslDF.NTE·
No setor maden·eíro -prooLema Piauí, de onde nunea. mais se aras.,
·
·
à causa coletiva. à causa da Pátria
promiscuo a grande- o_"_ c.t~e dos n()l);>tlo.'i- t.ou, pre~-o- aos· _encantos_ da terra. D.u- __ Fica sõbre a Me.sa. pel-o p-razo_ de I. .~~lítico êle foi de_sde _a. m. ocid-ade__ :
Ji;sta~oo -- urg~ a ad.,çao d-e li•OVl- rante tod0 êsse t,empo, empregou_ sua •rês sessões, a partir d4 de amanhã, Ill1c!OU a carreira. nas dimensões res~ncla. e m.ectwas ef;·"·"'es p.::na a inteligência. sua cultura e capacida!ie ãe acõrdo com o art. 40'7, '!larágrafo tritas- do seu muniefpio nata.!, da sua
diSSemma.ç.:;o d·a md.u.>r.:\:t_ d.e c~m- de trabalho e:n benefício do no.s:;;o de ResoluçãQ n9 8, de 1003, de auto- adorada Çachoeira do Sul, em aue era
p~ados. a fi~ ..~~. ~ue ..~~~~-~. f1~~_:noo querido Estado .. o Piau..
· 1°, do Regi~ento Interno, o Projeto chef~ _polftico e de. que foi Prefe!tn
à .exp;l)rtar; ~.,d~;~as 'JL,_:·:·~· ~~;·do.
o Sr. ,foa.qu~rn Parente - Permite ria da Comissão Diretora, q11e dá n.o- Mumc1pal, e a resp~1to da qual nunca
pel.Q. ~wLc.am~n~, _c'~;~a··~·~"--,":. t'. V. Ex~ mp. aparte?
va redação ao art. 143 da Resolução -deixou de. se refenr. sen!l.o c.on:to os
op~Jitnmdade de emp L<J.q p!m ...::;.~ná 6 de l~iO otegulamento da Secre- extremos- de amor e ded!caçij.o que o.S
na.lS e o lu~~o toma <'!-'a ,n~:.;1c; ~<? SR. SIGE~EDO PACHECo - tarm'l. <Pausa>_.
grandes vultos costumam . ter pel~
velmente ma.w-r, com 'l <mmenJ, d<t Fms não.
.
v .i
Jid
·
t
b ito IJ""llenos municínlos
riqueza .,..
nr!;varl:a
e· da
ser Srs0 requerime-n
~.-~.
'
· economa
- · " ~ 'lll- 1 O Sr· Joaquzm Parente - Desejo
· ' por avários
Senadores· su ser
..,,ei't-"o D epu t a d.t''o a: Assembléia Leblica, por me1o da mcAe"Jcla r. c ~11- em meu ~e p~ssoal e ~ da U~nâ?
--- ·
. ·
gisl Uva do Rio Grande do Su'. exerbUt()s.
Demoor&hca Na~wnal, seçao do Piam.
E' lido o seguinte
ceu por dois períodos. consecútlvos de
Restm~indo, as tlês rub(·icas -- ele· assooJ~r-me à JUsta h~~::nagem .,que
.
forma t~o brilhante. o mandato 'que
0,
trzjicaçi:ío, cate e m.adezra - Jormam
Exd ~r;r:a, ~ m6m~,. 1 a do Des,m73,
963 lhe gramenu titulos e credenciais para
o triângulo que déve ser c ~.co d-a arga OI
Je~ e as .o.
-Pelo falecimentp do Dr. João Neves se fazer Deputado Federai.em 1928 e,
obsessão do no.-;so tnü;~.Jlo, ;:~ois são DG«frutando de largo concelto.-na da Fontoura, .brasileu·o dos mais nus- n_.esse mesmo ano. ser ele:t.o Vice.J>re~;..s li.nha5 mestJT.;:; da liderança ero-- vida públic-a e social do piauí, tendo tres e dignem, que teve destacadâ: a.tua.- SJdente dp_ ~t.ado na cl}(l.pa comum
nótnicu do no.cso jl:stHõo.
deixado a marca luminosa de sua pas- ção na vida poUtica e administrp.tiva c!>m Getulw yargas, então eleito PreConclu&ão das obra.o; dus " tra,~ns sagem pelas elevadas pooições que do
•
d'l t d
. ..
•--d s_J~ente do R10. Gra_nde do Sul. Ma.<!
fe<\erais oue mteressam a.o nosso -:<:s- cc1.<pou como v. Ex~ com muita jus·paLS ~m 1 ~ P. 0 pertow.o, pres~ 1 0 r,ao apenas fm eleito Deputado Fetado; recursos financei'';_;s pa:·:; a ri- teza adaba de assinalar o desapareci- ao Brasil s_erV!ÇOSul~e 0 situam entre deral e Vice-Presidente do IUo Gran8 • requeremos, na de; foi .também distingüido pela chegifào de.::.oa.s rodovias co.n a.s nos~a.s mento do Desembaro-ador Pires de; os seus mal?res v
&adr.s diskit<l:. ,; medid~s teni•mtes a castro ctcixa profundamente conster- f9rmat do d~posfo~~çõart.d214Cdo Re- fia part.ldâria e pelos .seu5 col~lll\' de
1
fa.cilit~r. a p..'11pliar e a d~b.:tl'OC'I'a- nado 0 nosso Estado Queira v Ex~ grme,n
e ns r
e.s 6 asa, 118 Bancada com a missão de 1-ideranca
do pugilo de. riGgrandenses, na vellia
till&r o cr·?dito e a assistência tér:nira aceitar e. minha s~Iidáriedade ã mani- segm~tes homenagens de pesar:
~ 1ava2-ua, pri_neipalme~lte qu~nto à. f.est.aç[.O de pesar pelo desapa-recimen1) ndul$erçã.o ~m at.a .de um voto de ICâmara de Deputados,_ no Palá~io Ti~·oduçao de generü.s •1ltment!c1os e ol,. 0 do nooso ilustre OC<llterrâ,neo
profu o pe,s.a1. ·
radente.s. Nessa ocasla.o, as c1rcuns~u ~oamento pa:a <~ mer~<lüti de 1··
·
i) !"-Presentação de .co~dolências à i târwias e os fatos quiSeram que fte
cOOIWlllo;- auxílio.s e ,;uovençoes p:tra O SR. IIGEF;REDO PACHECo - famfll.a, a.o Estado do RHr> Grande do . a1cança54e o perlodo mais fulgurant-e
2!(1 Ml~Sftt> heróica(< ínBtitn!ções ed.:"a- Obrig!_ldo ao aparte do nobre ~nad0r Sul, ao Partido 'político a que perten- 11 da S\la v4da, os seus instantes de g1ó·
<Jitm•·l-6, . hos;;;italares._ de. hlantr~a e i Joaq':-'1!11 Pare-nte. Qt~e veiP p.re~taa: um 1cta o Ilustre morto e à Academia Bra- i ria . im!lr~cív.el. ~ que, naquele m~
ili\e ~
compura.o, Igualmente, ll.t depounento de jllll~.
$1le!ra de Letra...
.. mento, o Brasil fervia na preparaç!l.()
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4o movimento popul&r que primeiro se
moorporou SOb a forma d& Aliança
Libera.!, para disputa do pleito presldencial em 1930, e por fim desfechou
no movimento revolucionário de 3 de
outubro.
sem dúvida nenhuma qualquer hlStoriador, ou sociólogo, verificari que
u causa.s profundas do movimento revilucionárlo de 1930 se devem situar
desde 11. primeira ou segunda décadas
do século, quando 0o11 COIStumes reputllica.nos se foram cada vez mais deCompondo e corrompendo, tornando a
representaçAo popular totalmente falsa.
• verdadeiramente ridícula. 0a a~
oe!o.s de depuraçio de. vida e dos c011tumes l'elfllb:icanos, os ansei06 de reconqaista do.s direitos civis, os anseios de supresslo da verdadeira tirania unipNsoa1 que 0 Presidente da
República. entio exercia, fizeram com
·que 0 povo brasileiro, nllo!Da série continuad& de sublevaçõee, demonstrasse
gue e.stava maduro para uma. acome1ada final que derrubaeee um castelo
de cartu, imponente pela ap&rtncl&
mu que verdadeiramente repousava
~bre fundamentos de areia m69el.
Mas, se ê verdade que 08 tundamen~
toa hlatóriCOI e sociaia da Revoluçio
de 30 devem ser buae&das neMa.a eausu maia protunda.a, indiscutfnl ê flt&e
a açlo de Joio Nevea da Pontoura tol
da& mão& dec~ ou talvez uma dM
tr!s ou quatro ree.Imente deeisivu,
rep&raçi.o e o desenrolar da~eaa. ~teclmento&.
lt sabido que embora a.s caU.IlaS pro~
fundai dos mÔVimenOO. hist6ricos !e
lituem no seio das popula.çõee e daa
JPasea. n1o meno.s certo ê que a aclo
de determinadas peraonalldades lnfluenciam de forma por mes dectaiva fa~ mesmOI acontecimentos ·e
• seu deafecho. A hist6tia. recente do
mundo ai e&tá para a.te&ta.r a impor~
tt.ncia., por 't'êMI dominadora, de persanlllidadea de e:ite. João NeVes da
:rontoura foi uma dela.s. Bem d'dvida.
que sem a decisão verda.deiramente
yar~nil do ~!dente Antônio ~arlos,
nio teria. mdo ~v!!l o surgunento
da candidatura Ge~úllo Varga.s e. de~
pola dela, a apa.recunento da Aliança
Liberal.
.
Rendendo, portanto, neste momento,
mai& uma vez o preito de homenagem
mer~cida ao grande Andrada, entl~
Presidente do nosso grande. Estad
medl~eo. ~umpre aae.~centa.r que,
depol,s dele, mnguém mai.tl que JoiO
Neves da Foutoura concorreu ~ influiu na criação e no d~nvolv.men.
to do ll}OV!mento da Allança. Libera~.
Poi entao grande entre oa maiores,
fol, entlo, d?S ma.iores home:ns. ,ue 0
arun tem tido, numa luta decJS va e
forte como era aquela que se travava:
llle demonstrou qu~ em ser e~~(/
frágil, que na moctdade havia.
O
condenado ~ tubere~ e con»ervava da mol&tta juvenil o estigma de
nma certa debilidade. ma.ter~l. &e en..
cerrava numa energ:ta herculea.
lUtoU em tôc:ia.S as frentea e condra
t6das aa fôrças; lutou contra., as
tecções, contra 08 desfale~tmen •
contra os recuos t::mtoe ou rn&JI! do que
contra o adversário que ostenstvamen..
te arrastava e acutilava. ta~ f~~
alma do Movimento. ao lado e
Bonifácio, de Francisco C~mp:~de
Afonso Pena Júnior, de Jo 0
a.,
de J~ ;<\mérlco de A~ida e das
grandes f1guras que ~m ~~ Ger:~
na Parafba e no Rio ra.n e co
tltuiram um n~cleo de f~~n~~ ~~
r
Mmo das qua ... as asp r...,.....s
rias no Brasil se cristalizaram.
Na tribuna, foi a.:~o n~os f~orcf:
,:~:.S ~~~:ntar do Brasil e, do
G Pct
pod dizer ue êle fol
1~erc~~~
e.n~e ord~ co~onológica.
de Gupar MartinS, no Império e de Pedro Moacir nas primeiras
déé d d República João Nev~ da
Fona~ ~()1 a voz 'arrebatadora do
No Gran<ie e alevantou 0 .seu ~tado
:natal a píncaros ainda não atingi doe
Ms anais da hist6ria politica do :sra.
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ltil. SobretuciG . . redimill • JUo n'- me t possfvll ...,. mail! e me- 4as ai alma~ bem :termadal, essaspafoo
Grande da máCula cue lbe tinha aMo 1hor que, para tanto, me faltam dotes liOe& das ft'rlt'lolw di& mocl4ade. J.:)e.
o recuo vergonholo de 1912 depoia do e atributo6. Lamento qne Joio Neves pois, DG C0!1l'fyio oom o Partido Liber~'
desastre da reaçlo republie&ft& e, da Pontoura. não teriha. neste intsante, tador, compreendendo e
talVIII, ~rraças .a João Neves da PoR- no Parlamento brasileiro,· um orador 6. que sem ê1e nio teri& sido possfTel
toun. nio .e ha'a repetido um se~ alNre. da sua obra., da sua vida, da Ação Liberal e. sem 0s liberta.doree
gWldo melancólico e triste desfecho, sua ação e, principalmente, da sua vida Rio Grall<ie. nio teria sido possível .,
como o de 1922. tie fOII inamolgável parlamentaT.
~uçio de 39, João Neves da ii'On-!-1
na tribuna, e fora. dela.
João Neves da FontOJJ!'& pertenceu 't.cura foi . d~JS amigos mala sinceros ~
Depois, realizado o pleito, oontinuou ao grupo de cinco homens que o Rio dedklados q~ e meu partido já teve;~
batendo-se pela causa da. Revolução, Grande do Sul Qfereceu ao Brasil de- Na Academia Brasileira de Letras dois,
que, já naquela hora, era illlcontorná-~ pois de 1930. :tle fazia. parte daquela dOIS mais pr!moro.so.s trabalhos que se\
vel e ina.rredável pelo defStino.
vanguarda de politicos e estadistas que, devem a. .ru.:t 1fla e A. sua pena
1
Te.rmi!nada a. revolução, João Neves . no Rio Grande, nasceram e se votaram ram dedie&doll ao louvor e à. persoÍlali· . .
~a. Fontour& tentou afa.itar-se da po- 1 ao tra.'Jalho da política - . Getúlio dade de Ga.spa.r da. Silveira Martins e
l!tiCa, o que narra documentadamen- Vargas, Oswaldo AranLt.. Flores da ~ Joaquim JI'Mncisco de Assis Bra·
te no aegundo V·dlume de suas memó- 1, Cunha, Lindolfo Collor e João Neve-; sil, o.s dois pró-homen,~ do meu Par•
ria.s, que acaba de apa.recer, talvez um · da Fontoura.
I tido.
mil antes de Sua. morte. Nessas Pá-~ :!'te é o ~.,:-:no a desparecer e fo!,
Desejava, por isso, expressar a. d!vi•
ginaa, ele leitura encantadora, em que talvez, o prunetro a madrugar na luta; da dt gratidão do Partido Ubertador
o Bra.ttil pode ~viver 01 episódi()S (ira- êle aos demais sobreviveu, embora aos e falando nt~Ste momento em nome
riláti0011 e os epilédiOI anedóticCliS da- demais tenha antecedido na. peleja.
dêle e no 'da Minoria quero dizer que
quelea diu tumultooeas, João NeveiS
Se Getúlio VarglUI foi e Presidente e, falo também. certamente, pela Banda. Fontoura. conta que, encerr~do o. co~o Presiden~e. p~ou .a. ter posição cada do. meu Ditado, na ausência dos
mov~ento • em~ o Pr~tdente à;e~mida na Históna Polit~a do ;era- meus dms eminentes colegas.• como fa-.
GetuliO V&r~M. timbr~u em nao acel- sil, se <:>swaido Aranha f~1 o a.rttfice, lo! nesta hora, pela unanimidade do
ta.r quer a l1nterventorta. do ~~do do o or~aruzador da Revoluçao de 1930 e, Rio Grande do Sul.
Rio Grande do s~. que insJSt~n~- depors, o Embaixador e o Ministro, a
Dutnte do seu esquife. é natural que
me~te lhe foi oferecui&, ~uer o MliU.S- personalidade excepcional que to.:ios a :generosidRde do ruo Graqjfe esquf'ça.
térw õo Interior e Justtça, que o~- nõ:s reconhec_emos, se Lindolfo Collor dJSsensõea e dif·erenç&s e que 0 Rio ·
va.ldo Aranha, ~el'<lM e desprendi- fo1 o orgaruza.dor do M!nistériD do G~ande todo. de todos Os partidos e
damente, queria en~ega.r-lhe. Acres- Trabalh?, c 1nspirad?r. da. Legislação bandeiras, hoje reverencie João Nens
oenta êle que é fácil a .alguém .t.:n.- Trabalhista, en~ao .inic~ no Bi'a.sil, da ~toura como um dos seus maio-o
tar despedir-se~'tlca, o dtftcll o autor das pr1me1ras leJa de Justiça res filhos, ~ue ofereceu em dádiva, em.
6 .a. poillk:a
-ae. daqueles _a Social que aqui se lavraram; se Flõ- holocausto ~la ítrnndeza do Brasil
quem ell- ~ufa.. _ A = é. que, Já res da Cunha foi, com OSwaldo Ara- (Muito bem! Miuto bem! Palmaa>
•
em 183!'. o lílfer ....
Llbera.l e nha, um dCliS Chefes militares de 1930
0 sa. NOGUElltA DA GAMA:•
d& R.evoluçlo de 1930 voltava. à esta- e,. t_a.Ivez, a. figura de maior galhardia
cada. pregando, coerentemente, a.i mtlitar, revtvendo o heroismo da tra- (Partt tmeaminhar a voúu;iio Se
mesmaa id&u, na lut& contra o de.s- dlção farroupilha., João Neves da Fon- revisão do orador) - Sr Pre&Íd
virtu~~~U. ~~~rincfpiOoS e dOil. c~~- toura. teve, dOIS outroa quatro, Ulda.s fl-'l Srs. Senadores, O dia
que Jeixa
pram- USWU>UOS na.. fa.se pre-e e - qualidades, na mesma. ou em maior o tráfego de. vida para fi ur!U' en
tore.l ~prtrei:l~i~r~doD~rr~~ dose .. E foi, ~obretuào, t!Nlto quanto os tre o.s grandes mortos da Jistória d;
em 19""'• epo
.
evo denw.s o seJa.m, um homem inteira- no&so País, João Neves da Fontou:ra
}r~ cg~:ionalisJa. ~ ~esm_a opu- mente dedicado à.s idéias que defendia insptra e merece a& comovida& homeo ~S:act!rtzaVS: iot ep~ ga~;~ioq~ umi hfpomem que viyia a! i~éiaa e ~ nagens que o Selta.do ora presta A sua.
•
.
· pr nc io.s pelos qualS se batia., um ho- memórta
por muito te~po. e.stêve afastado da mem que se consagrava à.s cauas q:.~e Há homens ue marcam ..._~
a.tividade p&rtrdiria. Voltou a_ ela, po- esposava. com uma .sinceridade e um xando rastilh~ lumin
~j,'Vca;, dei·
rém, em 194~. e ai teve at~açao no':a- ardor inigualáveis.
rem a sua a.ssa
DS<>S a assmalamente decisiva, por ?casião dO pleito
O Rio Grande, por d~tina~o his- pnde andaJ e ~~ ~s. terras por
presi~:i:~ 1~osen:~u~e ~~I:;a.! tórica, pela sua situação de fronteira exercem neste muindo. J~~a~:esq :
:
bastid«es 0 sabem _ a eleição do tem, como CÇ!Stumava tti:er Os'!a.ldo F'mltoura. conforme deixou bem aceneminente M&rechal. Eurico Gaspar ArB?ha, a vl.sao imperial do Brastl. E tuado o eminente Senador Mem da
Dutra. multo deveu ao esfõrço de João os r~ra.?denses, sem desprl~«n: para Sá, é um dêsse.s hOmens predestinadOIS,
Neves da Fontoura Foi êle realmen- os ma~ filhos desta grande PákJa, po.. é uma dessa.s figuras que se equipate que a. sua obstinação tão própria dem diz~r qu~ a estremecem ma.ls d'o ram aos vultos retraçadCliS p~r Carti • eétilia a seu fei:tio conseguitt que qullolsquer ou!'I'os.
Iyle.
u~ ~etúli~ vargas; entâ<> em São
João Nelves fm uma demonstraç~o Todo _o Brasil se recorda, porque os
kJa, cedes!!e a.finaJ e viesse a apoiar ~e&a tese R~randense de Caehoe1- ~wntemmentos estão ainda presentes
'bl!camente a candidatura do ilu.s- ta. do Sul. _t1nha por_ Cachoeira um a geração que vive em nossa terra
chefe, militar; e foi êsse ap~'iO O amor QUe na~ !-rrefecia mas a.g!gan- daqueles dias agitados de 1928, 192l,
fator ue deu a vitória. ao General tava a ~~a pal'Xa<;l pelo Rio <:Jrande, e 1939 em que se formr,u, em nosso País,
Eurico qGaspa.r Outra. Em oonsequ~- pela pa1xl'o ao Rio Grande tm.ha pel•.J a ,e;ra.nde corrente denominada Alianela foi Ministro de Es~ado, em conae- B~as11 o culto que os heróis tem pel;> ça LJberal. cujo lider impoJu~o VJril,
quência exerceu M a.lw !Wlções a Patr!a.
leloqüente foi João Neves da. Fontouque ~ referi no comêÇo de minha . Joao ~eyes, qu~ nesta hora. reveren-1ra. com a .sua pa.lavra elett:izante a
ão De Igual importAncia foi sua ctamos, fOI um nograndtt~.se a serviçJ penetrar no c:;.l'a.ção da mocidade d06
~ iO em 1950 por ocasião da can- do BrB:Si~: Se:viu ao Brasil e às me- homens, das mulheres, dos trabàJhadlda"fura • da campa.nha de GetúliO lhor~s tde!as liberais que o .-Brasil tem dOre$ de tôdas a.s categorias, fazendo
Vargas, que novamente deveu a seu Culttvado, . eou>o os se11,s melhores e reom que esta Nação &e preparas.se para
c()le a
aml 0 de ba.neÕs &oadêmicos. maiores f1lh~. Foi um orador, lllJ't o grande movimento que pouco depois
um ~ar~ q~o de esfôrço e de ab- poeta, ~m diplomata e um escritor, surgiu com a RevOilução de 1930 •
n . ão ara 0 seu êxito.
llUU1 • fo1, .Prlnctpalme~te. um patriots,
Viu-se então, Sr. Presidente, que,
~ 1gJ fastou•.se definitivamente: um t~eallsta. um apaiXonado, um ca- enquanto Getúlio vargll.$ foi centro 0
ãO 'sea afastou do cenáriO púbÜ- valheirO VP.l'dadeiramente medieval C'll polarizador por a.s.s!m dizer dê:í.cle nlO•
masoro
afastou da. vida pú'Jlica por· de!e?& das causas mais luminosas ca vimento. Joao Neves da Font:JUra. jurt•
co, oãse N ea nasceu politico e não Pátna.
tamente com OSvaldo Aranha e ou-.
que J d 0 ;'d morrer na politica.
Neste mvmento. Sr. Presidente, em trCliS, exerceu o papel indispenSável,
~a e~u e vida pública do Bra- nome da Bancada do Pa.rtido Liberta- neceSSário, de articulador. sem 0 qual
811 c=l!nte a a instante-, e paasou a dor e no da Minoria Parlamentar, de· a. revolução não sairia vit.Ciriosa. Foi a
ercer sua atividad~ como jornal1.sta sejamo.s associar-nos àa nomenageons acáo coordenadora do movimento vi·
: brilho e de evidência. lnexced!veis que vão ser rendidas t figurà de João toriow, cada qual no campo das s\1&.1
Os editorial
ue êlP escreveu anOs a Neves da. Fontoura.
·
atividade.S. Osvald:> Aranha, João Nefio e té ~~ meses no "0 Globo". Peço a V.
Sr. Presidente, e aos _ves. José Bonifácio, todoa êles fizeram
do Ri~ d:OJa.neiro dão demonstração n&res colegas que me permitam des- com que a coordenação se processasse
d
x i 1· a id~ intelec- tacar da Minoria, nest-e instante o em têrmoa capazes de levar 0 grant~Ju: ~ac~ult~icf:!d~
de suas for- Partido Libertador. E vou explicar de movimento de 1930 Ao êxito.
d
frit
df2 -"
Jlor que.
Recordam~n<l8 al<nda do que ocor•
mas. e esp 0 e
a .....o.
.
O temp"ramento apaixonado de João reu depois
er~=~~~~d~J:e;ic~a aF~~~~ Nev7s da Fontoura fê-lo, na moclda- o eminente ~na.dor Mem de Sã te•
rl,!feri: diplomata. politico, parlamen- de, um adversário acérrimo do meu ve enaejo de friSar, no seu ~iscurso,
tar Pref~ito di' cachoeira do sul, jor- Partido. tle mesmo me contou, mais que , tod:> mo':imento revolucJOnário.
naÜ.Sta e escritor.
d euma vez na intimidade de uma_pa_. d~po!S de v!!onoso. fica e'J[post? adesEBcritor. também. Não nos esqueça- lestra .. <fne até 1923 tinha que reprumr VlO.S doa prmcípios ou das diretrize.s
mos de mencionar êste aspecto. poi.1 seu~ Impulsos para não arrancar o or~ramadM para. sua ~IOSão. L.oso
qUe êle tão alto e nobre c11ltor du !e· lenço verme-lho do pesco~ dos atrevi· teria ocorrido com o mov1mento revotras, era, que foi feito membro da dO!! ma.r&gatos que o afr.:>ntavam nas luclonârio de 1~00. Entre aquêles ,Que
Academia Brai!lleira d! Letras.
ruas _de Cachoeira.
.
se e'J[J)t15e!am is d~turnações. a figu•
Sr. Presidente. Srs. senadores. creio
A tdade, o f'Studo e a personahdade 1 r a. de .Joao Nevea da Fontoura asm•
que, na Improvisação dêste discur~o. superaram r.ele, como .6Uperam em UI- ~mlU, desde logo, um papel de prt.

reoonhecendi'

fo•

1·

em

rr

I

I
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&eira plana. E t?.nt~ assliu que, dois homens públicos de nosso Pais. Exer-] mos ne.ste momento em que nuvens I S. Exa. me:,nv) n;.;; :,·c as •· )lernóanos depois, quando irrompeu o mu- ceu as mais Qltas posições delas não negras toldam o ambiente democrático i rias" se confEssa um político .. E deixa
Yimento co.n.stitucionalista de São se aproveitou e de -;eu prestígio pes-~ brasileiro. afirmar que vimos em João i' pai:a nós. emb~ra tenln_ deixac.o ~:e ser
Paulo, João Neves da Fontouro. aban- soa! não se valeu para buscar fortu- Neves da Fontoura, um defensor d_a: pol!t1co de carrem1. propr;amellle dldoncu as fileira.s do Govêrno para se na irregular, ilícita ou 'indevida.
liberdade j:ública, um defensor da de. to, como o conhecemos. frase de ad.
colocar do lado do.s paulistas lanSr. Presidente, falo. nêste momen- mocracia, um defensor da civilização j vertênc1a muito gaucha. digamos n:esçando à Nação um manifesto cÍe que· to, em meu nome. Creio, porém, q1Je brasilEira. Esta a homenagem que pe- 1 mo, daqueles tempos c<\Ud!lhescos .. D1z
ela ainda se recorda, .e publicando, de _acôrdo com as minha~ palavms · o:m:s ~e5.a tranó>mitida pelo eminente; ~le que_ o _grande ininugo do pol:t1co
mesmo um livro il!t~tula<lv Eu Acuso" estao os meus colegas uu Partldo Senaclt:r :vtem de Sá aos seus coesta- e a ausenCJa. O poht!CO, com} o cavaE' a' um homem dêsse porte moral, Trabalhista Brasil8i!·o. .
.
.. ~
. da Rio Grande do Sul. Com I lo de corrida, tem que morrer na candessa envergadura de idéias e de pen- i _Em nome, po1~: da 111ll)ha a~Ffhlt"L1C1n o B:·:;sil sente, hoje, a grancha."
.
samento que hoje, rendemos as no.s- ! •:ao a.ôSOC!o-mc as hu:nenn2.t>ns pres-j de pe:·da que representa o desapareCISr. Pres1dente, em nome do P .T .B.
sas homenao·ens póstumas. Pcdemo.' · tad•1s a memona o,~. Joao Neves da mm lo de João Neves da Fontoura. rendemos, aqm ;n~a~
home~agens
dêle ter div~rgido ·n.0 cm.npo
:llie<'.··. I on~O'Jra. Os A.n~,,: .·c.t'. Sen.cldo regJs-. . \1l1uilo h cm.,
memona ao ~mbmxadnr
. sm_ceras a
em diversas ocasiõ<Os, ou em fato.' o' t~·arao a :;ua mor,P, (;Uü1 o pesar que 1
, ,
., _
.
Joao Neves da Fontoura. Nossos votos,
0 8 "- BI-,ZERRA NETO.
mais diferentes. Mal a yerdad 2 - · aa· · c;a ,.,Jeuvameme_ cc<u~a a todos o~
Sr. Presid~nte, são para ~u~ encontre
1
nunca se pode 1·ecusar a qU•'rn a nÍe- · bru•:Jle!los que. ~<d)cm ap:·c:c,:u a Vldu
<Para enc,_minhar a vot.a.çüo, _I a felicida·C!e et~rna na reg1ao dos ho·
rece _ é que João Neve,, <ta Fo;]toura. d:s _h01:1c,n:, puol~c,o~ qtic, }1e:,t·e Pa1s. 1Nâo foi reu:;to pelo orador) _ Sr. ! rizcntes sem f1m e das estrelas hum.
através doe; lcngos quarenta anos é:t: uab.l!r,ai,~n ,e .. 11 L~"·';.:1 pc,~ ,''~ventt o Presidenle. c.\?io que posso falar tam. 'n~sas.
.
.
1 bem em no1t1c do Partido Trabalhista! renho d1to.
at:\cc">~ na vida pública de Bra~il e de nma d' 111:°C 1 dCJa c~p.l7, ae .. e! uu
rMwto bem)
'-· ·•·.
•
: .
. ' -'
•ta Bra:;IJ e a fEllcidade do povo bra. .
'
;n~ refiro. apen::<s, ao ccnano tect~l'Ctf, sileiro com. o foi a demo.c: :'c~<~ sem- , Bra~1le1ro. Queremos, neste mo~1ento,l
0 SR. JOSAPHAT MARINHO:
t?; ~empre coerente com as s;:a' td2Ml', pr .; nllac: e d<:fendir•, or J ~ 0 ;·ender no:o>sa homen.agem ao em~nente
~ll'.C2ro nos .sens pr·Jposl'·o.' e r;,, de- J\n;~ sa cl't F~~· '•ur·1 11Iu7~ bel!• 1
o;p_<;;)eiro .desaparecido. o Embaixador \ (_Pd a. enc~mmlw.l a votaçao)
:c:-a dcs princípios que 0 oricnh:·am.
' '' '
· .~ ' \
'
• ·
João Neves da Fontoura.
(Nao jm r~vzsto pelo orador) SeE:.;rrcen JC'iio Neves da F:ILC'U'a
O SK WA!.Fl.U,DO GFRGEL:
: J:ão Neves da Fontoura·, sejamos i nhor Pres1d~nLe, pede-me o n~bre
tcdcs os éar~o.s O'Je um homem pú.
. 1 .
.
,
' jnstcs. c' ele fato e de direito um nome i Senador Aurelio Vianna, como .lidei
1
~lico pode p:reten.dcr ne.:.te Paí:o. Fol r ~:.:~.
a
a t,;!lacü?,-:- ~em I ja inscrité! nos fastos da História na. de b!oco. parlamentar, que ~a-~Ife~te
8
Ve:·eac'm·. e também Prefeita en.1 .sua e1 ' ·' 0 0. 07 c," 01 !_ . .- "~ •. PH.: .._1 ~;nte, cional ,não ape. nas como político, mas a soljdafledade aos _votos aqUI Ja .tis.terra na \ai. E. leito Deputado à Assem- e. ~ .I;om; < ~o PaJ Lido. -::?c.Ial , D_.mo- . acima de tudo como político.
duz1dos pelos dnerenl~s Part.dos
oléia Legislativa do Rio Grande do ~Iatwo a.,,o~w-t~E!. as JU~tüs hJn~ena~
Do Rio Grande do Sul, na história 1 d1ante da morte de Joao Neves da
..• , d d, cl
., ·t· 1 bens que s·~ pt e>tam n,sta hma a 1
. .
b
.1 .
t"
t'd
I
Fontoura
5 1 t ,
1
u , e\ e a opOl ctm. a
e íl•d IC.- memória do gi·ande brasileiro Mirns- po Jtlca r as! en·a, em par l o ~ranO
·ri d 'I ·t. morto .. fo·1 traoar ?:. Govêrno do Estado, _com:> Vi ce- ~r o João Neves da Fontoura '
'des movimentos. imortais palavras de
d pel 1 0d 1 .u.~ 1e!
u ·aJ;ça pe-l~<
"
:>restdente, ao lado de Getul'o Vargas.
o .
,
. ·
. orctem. mensa'."ens de luta.
Iça o eom a mnave seg 1
mtão na Pre.<idência. a partir de 1926.
Dcsfllar~m d,ante de nos pass~g~ns
Quero. Sr. Presftlente, destacar nes- oradores que me aptece~eram, a coMais tarde logrando a •ua eleiç~o de .sua VIda como homem publico, f h
.
do
P
tid
T
abalh'
l
mecar
pelo
mmuc:oso,
JUSto
e
elo·
1
Ôar~ a C:',n;ara Federal. iniciou a b1~l- c~m~ pclíti~o; com~o escntor "e mem- Ê~·ac~l~~~~ aie~~emôri~r doo ~baixa1~-o~ 'que'nte discurso com .que lhe fêz ~ elo:hante tra]'etória 01.1e todo o Brasil lJl 0 uo Acaae.m_a BI "s!leua d<: Letras. J ~ "r .
F t .
f t d
I g:o o nobre Senad~l }\'le!ll de S". _
,0
e
.,. 11
· O meu Partwo, de modo mm to esoa,o ,.e> rs c1H , on ot:ra, ? a 0 . e que 1 Revivendo· a ex:stenc1a de .Jonc
.
;(n~ec ' aLav;s
~; qua 1 pres_tou a pecial, solidarizá-se cem essas home- neste 111 S:~· 811 " 0 • VeJo p,·edomn~ante I Neves da Fontoure, acompani1ando•
· at.
0 -•::1 <:s maL a~~,na:ados .sei Viços, nagens, porque .foi o Niinislro Joiio vmr,la d J nlo Grande do_ Sul, na o n lhe 3. trajetôria na vida pública, por
.,emmente Set;~doJ 1',1:eon,: de ~a Neves C:a Fontoma um dos fundado- palavra de luta mas, acima ce tud?. certo muitos terão divel_sido dêle em
~na!Lou ~:m a v~ da. de J "ao . Nev .. s res_ do Partido ?oc:111 Democ:ácico e a meno2.cem de paz. Dltam:na d?Is passo cruciais de sua agitada carrei·
- .te_ve
1 en.. ,J~ de d,ze; .que, sobJetudo, a ele sempr•e ctewcou sua atenção sua homens emment~s da H!Sto:Ja r_w-1 ra p%1ítica. Muitos poderão mesmo
fel ': e u~" 0gla;nd~o-po!JtJco. a
inteiigência e seu espírito político.
grandense,_ um_ deles <jas. altas 1mmen- divisa contradições na sua agitada·
. ~ao P"·-~ d.ve.,Ir c1e S. ;:;x ao_quaTodos nós recordarmos na nossa c1as da H1stóna Brasileira:
_ I passagem pelos acontecimentos assi·
llfJcar .. a.~slm; e~.sa emmc~Jt~ figura moc:dade, das lutlls que se estendiam
Eu me refuo ao Presidente Joao naláveis da vida do pais, sobretudo a
qu: hOJe d':,soa~~rece. Conheci ~ Em- por todos os recai:ttos do Brasil, quan- Goulart. e ao Governador Ildo Me_, pal!:tir de 1928. Jlisto é salientar, en~alxador .JoaJ ,.eves da Fontoma sob do pregáv•lmos os postulados da Ali- neghettL
tretanto Senhor Presidente e Sénhoum aspecto, a~te -a ??ucos talvez, te= ança Liberal. João Neves da Fontou•
Nesta Capital, Br~sília, c~eia de luz Ires senadores, que ainda em sur.s
nha ?1d? po.. stvel fa~e-lo, ou SeJa, co ra era a grande voz que ecoava C.e e de esperanças, desses doiS homens contradições ou nos seus possive1s
mo JUrista e c:;mo ad_vogado.
Norte a sul do Brasil, conclumando os ouvimos a mensagem de Paz. Na men- erros João Neves da Fontoura revePertencendo, com::. ele aos quaro:o hometiS para a renov•lção dos pro- sagem do Sr. Presidente da Rej:úbl!c.~ !ou ~ projeção de sua personalidade
de a?vogadol' d~
Banco do Brasil, cessos políticos para o respeito à von- ao Congresso Naci.cnal, S. Exa. con- intensa e fulgurante. Se não há por
e:cerc1 dura.~te acgunt tempo as fun- tade do povo.
clamou o povo brasileiro, ante a f&.Ia- que esconder, no momento em que
çç>e_s de As;;,:sten.t~ :Ja Consulton.a J_uAlém dessa faceta política de sua d'a e reconhecida gravidade da situa- éle desaparece, os seus possíveis equíndica por ele dlr,gJda: e. nesse pene:- vida, o ilustre homem desaparecido ção nacional, para a luta comum, ob- vocos, não há tfmbém por que cendo, Sr. Presidente:, Joao Neves surgiu foi um dos grar;du escritorES brasi- jetivando a reconstrução, a recupera. surá-los. Inconveniente seria deixar
ao.s meus <;l~os nao apenas esmo u:n J>eiros, um ·dos jornalistas mais ad- ção, diria melhor, a verdadeira cons- de assinalar, e inconveniente seria,
grande poh_tJco. ma.~ com? uma nota- mirados em nossa Pátria. o seu de- trução da nossa Pátria.
· senhor Presidente, porque na v} da a e
vel reyelaça~ de _advogauo..
. ~aparecimento
constitui pois perc:a
DJ Governador Ildo Meneghettl, ou- todo grande homem público ha conD~~rle entao
t_o::lm: as Vez~~ que_" IrreJ!di:ável. não só para a vida poli- vimos a mensagem de entendimento tradições que merecem ser sempre
su~. fHn_m1 me. vmha ao eeptn~o. nao tíoo brasileira, mas também para as acima de tudo a mensagem belíssim~ rnalisadas, porque muitas vezes são
saJ:n cl!stmgmr 0 grande polítiC?, ~io letras pátrias. Hoje, com sua voz si- de confianca na capacidade do povo elas que traduzem o vigor de sua
gn'nrle advoV;ado ou. do gr11nde JUns- lenciosa. com sua pei1a paralisada. brasileiro, -quando S. Exa. afirma: atuação.
.
t~. E 5 sas tres qualldades_ se ?onfun- ·seu corpo baixa à terra, s6bre sua "um povo que construiu esta cidade é O SR. AURELIO VIANNA - Mu:dw,m de~ tal ?10d0 qu·c,; ~ar a mlm. ne- c~~'..PI\ poder-se-la es~rev_er êste epi- capaz de remo_ver montanhas em bus- to bem·
.
.
nh.n,n~ ~upeiava a Oll:;Ia.
.
ta{lo; Serviu ao Brasil, a Democra- ca de um destmo melhor."
O Sr. Josaphat Ma~znho _ .
Ela
MmJstro _das Rel!JÇI_les Extenorc-s cia e defendeu a Liberdade! (Muito
Nesta hora que considero de p&.z ainda. estudante quanao J~ao Neye~
p_or duas veze~. Emba1xodor do Bra- 1Jem).
: mas que outros consideram 'dÊ! luta _: da Fontoura alcrnçava altitude_ s~nSII P~ Portugal durante a G~erra. sei que finalmente a paz sobrepairará guiar na paisagem da vida ~ublica
ocas_~ao em que pre~tou as~malados
O SR. PRESIDENTE:
às convicções pa a luta ni mensa- bmsileira. Do cwrsC!. secundáno ao
servwost
ao
nosso
Pais,
Joao
Neves
Tem
a
palavra
o
nobre
t:ienador
gens positiv~ e ~~jetiva.s se nest• ho- acadêmico, pude ve-1~ orador da.
d a Fon oura. grande diplomata, desa- Victorino Frt>ire. (Pausa) . S E
t
b. t
f ~
Aliança Litberal, construtor da RevopaPece agora dentre os vivos dando
tá
· xa. ra am em regiS .r':~ 08 um a . su. lução de 30 mas por igual, o com•
a ~cC:os um exemplo que. nos dias de nao es . presente. o nobre
premo - : recornbilidade, a fatalida- ibatente que, divergindo de c~_>mpa_ho.Je, deve ser destacado; morre po- AJ'o~p~o oaFJ~a~~~~a
Senador de da moEte.b . d . J • N
d nheiros pregava a reconstitucwnali•
0 8 r·
bre Sr. Presidente.
m aixa or . oao
eves a zação do Peís ainda mesmo correndo
Vivill êle dos seus vencil;nentos de I
Fontoura era _homem Ilustre e culto, os riscos da 'revolução de 32. Vi-o,
c:onsultor Jurídico do Banco do BraO SR. ADOLPHO FRANCO:
sob _todo:? os tJtuLos~ e o_ Senaii~ ouviu depois, lider das oposições coligadas,
~II e, pmbora não dispen~;osse as reudes!l'ilar nes~a. sessao tõda a Imensa no último período legislativo que anniões da alta sociedade, não possuía
(Para encaminhar a votação)
g~ma de mer.Itos do _pranteado esta- tecedeu a
.
guarda-roupa luxuoso e avariado, co- (Não fOi revisto. pelo omdOr) Sr. _dJst~. Por ~ais que del«;_ tenhamos diGuardam1937
as crônicas parlamentamo 0 dessas figuras que dispõem, P-m Pt:\lSidente, Srs. Senadores, a União verg1do, apos a Revoluç!IA) de 3Q, .r~ct?- res daquela érpoca, alguns dos disregra, C:e grandes recursos pecuniá- Democrática Nacional traz sua soli- nhec_em?S. antes de ~udo. e. de ta1s ~1- cursos mais corajosos cOt-n que a rerios.
,
dariedade à homenagem que esta Casa v~rgencias, um fat<_? Jnevitavel na ~IS- sistência democrática lutava pelo
Aquêles que privavam mais de pel'- presta &.'0 eminente brasileiro, hoje tól'la das . revoluçoes. As revoluçoes aperfeiçoamento das instituições re·
_o com João Neves sabem que êle des~arecido, o Embaixador João Ne- sempre àeixa_m ?e lado, sempre têm publicanas. 0 Líder da oposrção que
não _era dado a negócios. Vivia em ves da F1cntoura.
no _s~u _margmallsm:>, <?ra p~ fat~res era,. também, srbidamente, um espífunçao das suas atividades espirituais
Paladino 'da Aliança Liberal, coman. ace1ta_ve1s, ora por contmgêncu~:s tôdas rito de apaziguamento, tornava-se,
na defesa dos' seus princípios sociais da.nte civil da Revolução de 1930 esJ;ecJaiS, os seus líderes. Assim tem num ímpeto 0 guenliheiro que come econõmicos, inteimmen~ àfastado, epiJ&jio tão marcante e tão pro!u'ndo sido em tôdas as revoluções a que o batia 0 Govêrno defendendo as imuTBrredio. dêsse aspecto materialista na Vida pública brasileira - defensor mundo assistiu; Eles ficam de lado, nidades de parlamentares presos e luque. hoje, infelizmente. conturba as da restauração dos princípios consti- enquanto as revoluções marcham!
tando como advogr do para que lhes
mais belas formações intelectuais e tucionais da Revoluçã? .de 1932, João
Mas, Sr. Presidente, nesta hora de fôsse restitui da a liberdade perdida.
morais do nosso País.
Neves da Fontom:a f·éllmegàvelmente, paz, nesta hora de respeito. nesta hora
Vímo-lo, tempos depois, em ~omenNuma época em que tanto se acusarn ~ campe~o .da liberdade e um guar- de homenagem, nós sopesamos quais- tos diferentes, ora como embaJxádot,
os homens públicos d•e corrupcão. que- diao dos d1re1tos do hcmem e da nos- quer divergências, porque temos que ora como Ministro, ora como jorna!l"O deixar, nesta pálir:la hcmenagem r. sa ~~~te.
.
ser just~s e fazemos questão de ser lista, e. em qualquer drs.sas funções
João Neves d•1 Fontoura, êste regis-~ Mimstro de. ~stado. Embaixador, justos. Temos a satis.fação de ser jus- havi~ uma constante em João Neves
tro, que é também um título a cir- parlamentar, JUn.sta, advogado e es- tos, não desconhecendo os vrandes mé da Fontoura - o fulgor da inteligêncundar a sua obra a engrandecer '1\ critor, não sei o que mais salienta:· na ritos do l!:mbaixPdor João, Neve;; da c ia que não se conspurcou jama.is no
sua vica. vida que se apre..-enta em I sua_vida públic_a .. Nôs, componentes dr, Frmtoura. na Histó1·il• Polít.INI. rl.-. Rn•- 8mor ao riinheiro. Brilhou em tôdas
condições de servir de exemnln .,. · Umao DemocratJCa N<wi:nal. nrefPri- ,;;il.
1ssas funções, projetando-se, não com
1
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~

a luz falsa das culturn instantâneas,

(Seção 11)

Sua Excelência o~ exe1 :.t~ co~ alti-~
vez, inteligência e patriotismo.
Quero, senhor Presi-dente, en: nome
Nenhum Sr. Senador querenao r a- da Maioria desta Casa, com estas
zer uso da palavra, declaro encerrada singelas palavns, demonstrar no.sso
a discussão.
pesai" ao Rio Grande do Sul e à NaEm votação. os srs. senadores que j' •;ão, po;s se o Rio 91rande_ ~erde um
0 aprovam queiram permanecer &en.., grande filho, a N\l.çao br~leirO perde
tado.s. (Pausa).
.
. 'um dos seus grandes servidores.
. Era o que tinha a dizer. (Muito
Está aprovado.
I bem)
O SR. PRESIDENTE:
Em discussão. (Pausa).

mas com o fulgor que tef!ete pensa-

mento longamente amadurecido nos
estudos e caldeado ao contato da experiência largamente marcacw. peia
luta, peló sofrimento- e até pelo exi·
lio.
No instante em que êle desaparece,
curva-se nobremente a Nação a que
êle serviu e.-:n. tantos postos; e, com
a. Nação, curva-se diante dêle o senado da Repúblic,a, para assinalar
i
que, em sua trajetória, êle foi, sobreO projeto de resolução Ira a Co- ~ O SR. PRESIDENTE:
tudo como homem público, uma grande intelignêcia que guardou, com a missão Diretora para redação final.
Tem s palavra o nobre o:s·maaor
riqueza de seu espkito, a nobre poLopes da Costa.
Discussâo. t-m turno único
do
breza dos bens materiais (Muito bem)
Projeto de Resolução n9 11, de
O Síf. LOPES DA COSTA:
1963, de autoria da Comissão DiO _SR. PRESIDENTE:
retora, que concede aposentadoria
Senhor Presidente, desisto da pafL Godojredo_ Correia de Toledo, do lavra.
Terminada a fase de encaminha!Quadro da Secretaria do Senado
mento, passa-se à votação do requerimento.
Federal
(incluído na Ordem do
O SR. PRESIDENTE:
Dia nos têrmos do art. 102, ~ 3° do
Os senhores Senadores que o aproRegimento Interno).
·
Tem
a palavra o nobre r:;enador
vam, queiram permanecer sentados.
'
Silvestre Péricles.
(Pau:;a)
0 SR. PRESIDENTE:
O SR. SlLYESTRE PÉRICLES:
Aprovado.
Em discu."são. (Pausal.
.
·
Nenhum Sr. Senador querenao ra(Nao '1oi revisto pelo orador) A Me.óa assocrr -se ~ nOJrenagem' zer uso dü palavra, declaro encerrada \ Senhor Presidente, nobres Senadores,
e fará cumprir a deliberação da Casa, a discussão.
recebi, há poucos dias, documento que
apresentando condolências à família
tem oportunidade na frse atual do
Em votação, Os Srs. Senadores que BrasiL
do falecido Embaixador João Neves
d::: Fontoura, ao Rio Grande do Sul, o aprovam queiram pe:·manecer senao Partido Social Democrático - tados. <Pausa) .
O Govêrno da República realísticapartido politico a que pertencia sua
mente tem estudado e providenciado
Excelência - e à Academia BrasileiEstá aprovado, .. , ...••.••••••• a melhoria das condições de remunera de Letras, em cujos quadros figuração· tanto-tios servidores civis como
rava e de onde srirão hoje seus fu·
O projeto de resolução irá à Co- dos militares.
nerais.
missão Diretora para redação final.
Em minhRs mãos está o documenComparecem mais os Senhores seEstá esgotat:la • Matéria constante to, Vou vê-lo porque dêle resultarão
nadores:
esclarecimentos para os parlamentada Ordem do Dia,
res, tanto da Câmara como do senaEduardo Assmar. _ Vivaldo Lima
Há oradores inscritos.
do, que debaterão a matéria a fim de
- Arthur Virgilio. - Zacharias de
Tem a palavra o nobre Senador Gil- que se faça justiça com equidade e
Assumpção. ~ Cattete Pinheiro. retidão. E assim que penso,
Lobão da Silveira. - Sebestião Ar· berto Marinho. (Pausa>.
·cher. - Sigefredo Pacheco. - MeJá de há muito um grande espfrito
Não estâ presente.
neze.s Pimentel. - Carlos Jereissati
declarou que as Classes Armadas ao
- Dix-Huit Rosado. - Dinarte MaTem a palavra o nobre Senador Ati- se d:minuírem, já de há muito a Naçáo está diminuída.
riz. - Silvestre Péricles. - Vas.. on- lio Fontana.
celos Torres. - Lino de Mattos. Vejo êste documento como uma exJosé Feliciano. (16) •
o SENHOR SENADOR ATíLIO FON- posição que servir.t de elemento esclarecedor
tanto para o Senado como
TANA PRONUNCIA DISCURSO
O SR. PRESIDENTE:
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO para a Câm'tlra dos Deputados.
ORADOR, SERA PUBLICADO
Para que conste dos Anais, Senhor
?assa-se à Ordem do Dia.
POSTERIORMENTE.
Presidente, passo à sUí'. leitura.
'Estão presentrs trinta. e quatro ~e
"Esperamos contar como o t.eu
nhores Sem dores. Há número para
O SR. VICTORINO FREIRE:
apoio e tua ação para uma camvotação.
panha
de esclarecimento que
Senhor Presidente, peço a palavra
Discussâo, -em turno único, do
ora empreendemos, com o obje.
j
Projeto de
Resolução 'número cem o Lider da Maioria.
tivo de restabelecer a dignidade
9-63, de autoria da Comissão Dide nossos postos. Lutamos por
retora, que concede aposentadoO SR. PRESIDENTE:
uma justa relação QUt' deve-, exisria a Antônio Menezes do Nascitir entre os nOSS06 níveis samento no cargo de Chefe do SerTem a palavra o nobre senador
lariais e dos demais servidores da
viço de Transporte_s, PL-6, do Victorino Freire, na qualidade de LíUnião e de outros órgãos EstaQuad1 o lia Secretarta do Senado der da Haioria.
tais,

I

Fetieral <incluído em Ordem do
Dia nos têrmos do artigo 102, pa- I
rágmjo :111, do Regimento Inter- :

n~.

O SR. PRESIDENTE:
.
_
Em diScussao. (Pàusa).
Nenhum Sr. SenadOT querendo fa~r uso da palavra, declaro encerrada
a discussão.
Em votação. Os Srs, Senadores que
aprovam o Projeto queiram permanecer senta d os. <Pausa 1 •
Está aprovado,
O Projeto irá à Comissão Diretora
!)ara redação final.
Discussáo, · em turno único. do
Projeto de Resolução n9 10, de . •
1963, de autoria da Comissão Diretora, que concede aposentadoria
a Nelson Gonc:alves Ribeiro no
cargo de Chefe do Servico de
Transportes do Quadro da Secretaria do Senado Federal (incluído
na Ordem do Dia nos têrmos rio
Art, 102, § 3° do Regimente; ln1
terno) .
'

O SR. VICTORINO FREIRE:

(Como Líder da Maioria) - Senhor
Presidente, encontrava-me ausente ~o
plenário quando o Senado demonstrava, z.través da palavra de vários dos
seus membro.s, seu pesar pelo faleci.,mrnto do Embaixador João Neves da
Fontoma.
.
I Traça~. ~ ?erfil biográfico do emi; nente .11<? gran_dens~, do . su}, onte~
! desapar e?Ido, _drzer a. ger ~çoes atuars
o que for a VIda do Embaixador João
Neves da Fontoura, Senhor Presidente, seria escrever a pópria História do
Brasil dos últimos trinta anos. Ministro de Estado por duas vêzes;
Deputado Federal, foi o grande tribuno 'da· Aliança Liberal, o grande
animador da Revolução de 30, que deu
ao Brasil o r_egime _do voto !i~:e e o
da livre mamfestaçao de opmiaoj Jurista consagrado, internaciona·lista, homem de letrrs e de sociedade,
polemista e homem de energia e altivez incomparáveis, poucos brasileiros levam para o túmulo igual bagagem do serviços prestados ao Erasil. Todos os postos da vida pública'

1

Não se trata de pleitear um
aumento percentual sôbre os
padrões atuai~· de v~ncimentos.
E.'itamos, antes de mais nada,
defendendo o prestigio de hle.
rarquia militar. profundamente
abalada nos últimos ano.> por
uma inverídica paridade que,
contràriamente ao pretenso titulo. tem servido sàmente para
aviltar e abastardar os altos
postos de nossas organizações
militares. nivelando-os a
funções ou a cargos iniciais de car.
reiras da,<,• organizações c!v!s.
Seria fastidioso enumerarmos
todos os exemplos owe a subversão completa de
hierarquia
foi consumada pela tão ·apregoadr paridade, com graves prejuízos para os militares, e morménte para os de posto~ superiores, beve-se reconhecer, entretanto, que tais aU>malia~ têm
afetado também a ·certas classes
e carreiras civis. Nestas, nem
se.mpre a escala oolarial segue
a sistemática tradicional do mérito intelectual associado ao- pr!ncio!o d~ ant.i«ilidadli!. e ,at,é mes- l
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~Q ao principio constitucional de
"Salário igual para igual trabalho". Por motivo.s óbvios, limitaremos nCJSso assunto àqullo
que interes.;,a aos Oficiais das
Fôrças Armadas.
Para sermo.• mais objetivos diuemos: só se pode admitir como
justa qualquer tabela de venc1mento.s, baseada em paridade,
considerando-se o pôsto de Coro.
nel equivalente, e'll vencimento
básico, ao do simbo·o "4-C", tt
49 degrau descendente da hierarquia funcional do Po<ler Executivo. Isto porque, sendo coronel o 49 Põsto da hierarquia.
militar, é uma das mais altM
autoridades,
com
permanente
função de chefia e comando. nas
Fôrças Armadas, e só a:t.imnoo
depois de 30 anos de .'.oerviço.
lt preciso que se saiba ainda.
que o nivel "5-C'' (pela Lei. da
Paridade, Decreto n9 3, 826-60,.
correspondente a General-deBrigada) é o inicio da carreira
de Tesoureiros, Conf~re:1:es, As·
sessôres Jurídicos, etc. Os ~1m·
bolos "5-C", 6-C" e "7-C". destinados a modestas chefias em
Ministérios e A utnrquias. são
.é'Uperiores _ aos de Coronel, aue
corresponde, pela referida L~!.
ao símbolo "9-C", ou nível 18
Tem-se que considerar aindit
que. em muitas situaçõe'5, o~
cargos em CIOmissão. corres.
pondentes aos símbolos 1-C, 2-C.
etc,, adquirem o caráter de efPtividade e permanência. nelP~
Incidindo as vantagens percen.
tua is.
Maa o maior aroumento para
que seja reformulàda a Let <le
Paridade, é o fato de ser o ingresso de qualq11ter servidor universitário 1:i'o nível 17 com ou
sem concurso, como tem occ.orr!do multás vêzes. E não pasmem.
meu.s amigo~.'! ll: êsse nível quase
o fim de nossa carreira. corres.
pondente ao pôsto de TenenteCoronel. E, até hoje, nenhum
dda.dão brasileiro foi nomeado
Tenente-coronel. . . pois. 25 ano~
de l!ervlço, além de um curso
superior são os requisito.!' indlspensávels para. que um militar.
de qualquer ramo das Fôrças
Armadas. o atinja.
madas, o atinja.
Portanto, paridade e6 pode
a.sslm ser chamada, se o inicio
da carreira militar para os oficial&- corresponder ao nível 17,
isto é, o pôsto de 29 Tenente é
que deve ser o nível 1!1, e não o
de 'l'enente-coronel, conformo
foi &otabelecldo para unr--~equeno
grupo de funcionários civis sem
a menor ingerência de qualquer
uma de nossas autoridades milltares.
Daí o apêlo que os Oficiais
organizadores desta campanha,
dirigem aos colegas das 3 Armas,
a fim de colaborarem,
dentro
das normal! disciplinares para
que os nossos chefes militares
façam sentir ao.s Legisladores e
ao Presidente da República a
premente necessidade de se .con.
sertar esta caótica situa-ção que
ta.ntns males vem causando· às
1100sas
Instituições
Mi'ltares,
poi.!l a
grande frustação e o
desestimulo propiciarão o de~'
contentamento e desisterêsse por
parte daquêles que têm sôbre os
seUs ombros grande.!.' responsabilidades :na defesa das Inst.!tulc{ies e da. Ordem social da
Nação.
Nos anexOi!l I e II apresentamos uma tabela de paridade
atual,
e
outra
reformulada
dentro dos princípios por nó.!
defendlde>i• neste documento.
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TA~ELA

(Seçio H')

Abril de 1963

DA PARIDADE

(ANEXO D
Decreto n9 3. 826, ele 26 de 1W11embro de 1960, atualizado pela Lei 7t!'
4.069 de 11 de 7unho de 196~ (último aumento)

Con!Jontamo no.ssa TABELA e os vencimentos de servidores
eiv!s e Militares, procurando analisar de uma maneira
muito geral, as funções que' exercem

l

S:i:MBOLO OU NíVEIS

I
- - - - - - - - - - - - - - - - - ·--1
vencimentot

Militar

Civil

FUNÇOES QUE

I

-------:---=-------- ----------- I

I

1

I

e

FA-1 General Exército(
I

EXERC~'M

I

Cr$

---- ..

~--

---------

88.200,0i-

CiVIL: Alta direção dos firandes DepartamentC\1
Nacionais.
MILITAR: Alta direção doo grandes Departamen~
tos e Corpos de Exército.

81.200,00

CIVIL: Diretor·Geral de Departamento!- Reioor
- Procurador, etc.
'

I
I
I

I
1

_..._

I
I

e

_______ _________: __________ _____________
I

I

__:_

.

.__ ----- .....

'

FAj 0

G~~~~~-~ ~~.~~~:~I
••

MILITAR: Diretor-Geral dos Departamentos
Comando de Divisão e Região.

'17 .200,00

\
I

ac

75.600,00

IJ

1

I

CIVIL: Dire.tor de Serviço (âmbito Nacional) Diretor de Divisão - Tesoureiro - Diretot.' de
Recebedoria.

I

1

' "c

CIVIL: Direoor de Serviço retor de Repartição, etc.

'ro.OOO,OO

Tesoureiro -

Di•

I

I
66.500,00

I

I

I

I

MILITAR: Diretor-Gera! a.e Serviços do de Divisão ou Brigada.

Coman~

I

I C

65.800,00

CIVIL~

' c

61.600,00

CIVIL: Direoor Regional de Serviço - Direoor ele
Repftrtiçlo nos Dtados - - Professor de Uni·
nrsitltlde - Catedrático do Pedro II, etc.

c

1'1.~.00

CIVIL: Direror de Hospital. de Divlslo, de Ser"lço de alguns Departamentos, etc.

'I

Delegado Federal - Direror Begkmal de
Estabelecimentoe- Ajudante de Tesoureiro, eto.
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SíMBOLO OU NíVEIS

----··-----

l''U~ÇOES

Civil

QUE 'E.,"'{ERCEM.

Vencimentos

Militar

·I
Cr$

-C

CIVIL: Delegado ele Políéia - Dificilment.e há
funçãG de direção ou chefia abaixo do simbol()
8 C.
MILITAR: Nas Fôrça.s Armadas a maioria das
funções que compete aos símbolos 4C, 5C 6C.
7C e &C, são exercidas por Oficiais Superiores
(Coronel, Ten-Cel e Major, excet.o a de Tesou•
reiro e auxiliar que é de 19 Ten, Cap. e Major.

53.200.W

\

J
l
----------------·------_-1,---------

9 C
~Hv~:.

Ol_.'

lô

FA-4
CoNnel

50.400,00

Tenente.Coronel

46.200.00

CIVIL: Módico, engenheiro, dentiolta, contabilidade e todo o pe.sSoal de nível universitário de
caneirn. sem encargos de chefia, pois nesta ~i·
tunção são enquadradoo nos cargos em Co<o
mis..<>ão.
MILITAR: E' o 4° pôsto descendente da hicrnl"·
qn:,\ militar e permanentemente em função dta
Con~andu ou,, Chefia.
·

CIVIL: Início de carreira dos universitários.
MILITAR: Quase as mesmas funçõE';; de Cel.
pnrém t>m Comandos de tropas ou repart.içi'ie3
menores.

·--------·---------·-----------·· ----------es-

CIVIJ .:· Oficiais dé ndministração bm'ocratas.
c:·i vào de policia, bib!iot :-cário, etc. mão r,êm

Major

C\pitão

I

C'1VlL: BurocrRia. funcõe;; variáveis.
MILITAR: Comando de Sub-Unidade ior.

38.500,00

j_

j_
19 Tenente

Nive: H

cu:·;;o superior)
MILITAR: Ofkiais supt>riores, aosessoramPnto ··las
grancle"' comandos.

42.000,00

CIVIL: P.mocrata ~mçõe;; variáveis.
MIL1T AR: Coman r ..tnte de Pelotão -

35.000.Co0

In.,':·u~

ln:.:

·J·

t{l!'

I
-,---29 Tenente

Nivel 13

•
N'vel U

Nível 11
I

I
~:qoo.oo.

l

l

I

CIVIL: Bmocrata (funç.ÕC';; V3riáveis).
Inlrio · da carreira de Oficia).
curi"o superior.

• MILITAR:

-------:-t
crvTL: Artífices 29.400.00

MILJTAR:

H.600,00

ElE'tricistas -

Operadores,

etc.

..................................... .
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$.1!Ml\OLO OU NíVEIS

· - - - - - - -.'!

:FUNÇOES QUE EXERCEM

.,1

Oivil

vencimentos

Militar

!

•\
Cr$

)
Nível 11

\

25.200,00

CIVIL: Pedreiros - MecâniCos de máqtilnas, poo.
talista~. bibliotecário, aUXiliar .de enfermagem,
e:c.

23.800,00

CIVlL: Topógrafo _ Laboratorista - Guarda Zelador - Guindasteiro - Serra'lheiro - Sol•
dador e outras funções . de especialista e artífices.

j
I

t'

f

i .....CIVIL: Auxiliar de Tesouraria

~ Secretaria Arrecrtdações - Almoxarifado, etc.
MILITAR: Aspirante -- Pré-inicio de carreira de
oficial,. Sub-Tenente: Fim de carreira de pra•
ças 1 de 20 a 30 anos de serviço) .

Aspirante

lf Jõtub-Tenente ..........!

r

'.

1
1
i
i'

I
I

~ z.o
~

Sl\rgento

I

. ., ....... ·I
i

21. 700,W

MILITAR: Sargenteante, auxiliar de i.n>Jtrutor,
bul·ocrata, especialista, etc_.

21.000,00
19.600,00

CIVIL: Datilógrafo (início de carreira) garção.
moto•'i!'ta, foguista, marinheiro, etc.

18.900,00

MILITAR; Auxiliar. de Instrutor, Datilógrafo, :u··
quivi.sta, especialista, ·etc.

18.200,00

'CIVIL: Copeiro. cozinheiro, ajudante de pinf,or.
costureiro, telefonista, etc.

16.800,00

CIVIL: Bombeiro. serve11te, etc.

16.800,00

MILITAR: Dattlógrafo, auxiliar de Instrutor,
monitor, etc.

~

·

-------

N'vel 7
Nível 8

i
'

ff

2Q Sargento

i'

I
I
I

····'······II

i ____________
Nível·~

{

-----------',·
r

Nível 4

i'
i'

Sargento ...........{
__,.______
_
3Q

I
-·.---------=-·---·--

7"" ?erm te v:I t· m,ilitar do ~lüs, ma:s d~ 40% .] palavras, que são sin:era.s e p:ltriótl- mt>ntos militares
às vêzes são mais
nol:l,re oc~actor um apartp,?
:IEs.ta. afirmativa to1 ,·epetlda, reitera• cas, tenham repercussao. Tro'JX~ _e.,_-~--elef.Cien. tes que os argumentos c1vls,
SILVESTRE P:E:RICLES -'da e colócada em térmos 'je desafio documento exa·tamente para q11e seJa
O S~. SILVESTRE Pll:RIGLES _
Com m.uto prazer.
.
j ao patriotismo dos Srs. repre.sent;:1n. examinado, para que seja debatH1n_ Multo grato, ma.s tQdos somo~ iguaíB.
O Sr. Eurzco Rezende - Realmrm-: tes do povo. De modo que, e:t da Não nos podem()s gmar por ·Jm 'O O. militar nada mais 6 do que um
te .. noore . Senador Silvestre Pér ..: e.s União Democrática Naewnat, estou homem. Conduzimo-nos por p:·md-: reflexo do mundo civil, porque é pa;r.
ventlcamo, que. atualmente no B1·a-', 'ilsposto, e creio. que também a mi• p·os.
.
.
-~ da. Nacão, aliás uma parte honra-.
sll, felto o devido confronte S:>!arL:tl'llha bancada .. a encontrar indJCc< de O Sr. Eurzco Rezende - V Exa. da d1gna e laboriosa. Por isso co.
a. cla.>se m!lit,ar é a menos remune~· reformulação <;ala~frl para. os etemea_ b.,á. de_ convtr <~;he o Ministw_ San mecei meu discurso com o pensamenra·da Encontramos
est1vadc.res t'nt to;; militares d~~:.e Pais, rnas cre;o 1 h1ago Dantas e o Necker das fl~:c,n. to ·:ie um grande homem _ "Quando
~ant?" e doqw,u·os em. Re'~ife que -:tue v. Exa inobstante a , 11 a tlabl- ~a~ é .o oatonmer da. ~olltJCa f,n~n- () Exército se decompõe é que a nação
ganhai? mm to mais, lmensament.? 'Idade de velha rap,1sa política _ da· ,eua do Pa1S, é_ o cat.ed1 atJCo do P a- Já ~P decompos''.
n:a1s, mflacwnar:amente m:fís do que' ta venia· _ e também com a st:a f:~.~- no de c;o~tençao de Despt.~sas, . e o
o Sr. Eurico Rezende _ Dara eYI<J;~neraos de DIVIsão. e d~ Exét'CJ'o . ')ínante intervivêuc1a no seio da stta ca~peomss1mo da.s negocm_çoes 1:1-t~r- tar complicações. coloco-me desde já
'1 Enho duvidas, porem, sob r.~ se
(). Jancada, não ~ncontrará oerme:Mili- nacwnal.! do Brastl. Quel-'11~ pai e- ao lado de v. Exa
apelo de V.. Exa .. a.lcançará '<P.Il.>Ib:-, cta6~ pa;a 0 atendimento das re!Vin- cer que nós, mero~ pign:eus, não poo SR. SILVESTRE Pll:RIQLES.
!Idade e a'.ra··,essara a cortina de co•.·~ d:c<.:cões da elas.:! do..<; m 'lt·tre.• c! e deremos fazer sequer cocegds no pê Mn to obrigado a v Exa.
promls'os das bancadas ·sitcm<):o:1is-· que V. Exa.; ho.i~ ~ais ~m.1 vez, do g.gante,
Continuo, Sr. Presidente
tas no Senado e na Câmar:t dos: como se õ'1tras tantaF não Oal>t8ssem, o SR. SILVESTRE Pll:RiCLES
ILêl ·
·
peputaoos. rsto porque, na ~!!1\ s:<bs-: revela ser 11m !1dimo e autê!'ltico pa- Muito obrigado, eminente s:~nador.
Anexo 1
_ancwsa e none_:;ta exposiçao . te: ta laamo. Se v Exa . encontrar hoa mas reafirmo que nós somns rs le·
Iecent~n:ente m_.,ta Casa, o ~m:nent~ vontade do lado :te !à, é po~.o;ível, é gisladores Conhecemos nosso Pais
"Como se vê, pelo quadro de Fls.
Sr. M~mstro S~n T_hlag~ Da.n!as fêz quase o;rto que encontrará acolh\da tão bem 'como qualquer out.ro cida- 1, 2 e 3, os níveis dos funcionários
llP.1 apelo e, ffialS :!1) QUe ISSO, fez uma também do lado de Cá.
dão eminente qu
U
"' d f OS ~drões militares pão guall'dam
ah·matlVa _granítica e inabaiávPl dr! o SR. SILVESTRE PÉRICLES _ relêvo em nossa ;er~ pe po.,Jçao E' dntre s1 a menor relaçao de equidaqne o Governo F_ederal não poderá Muito obrigado. eminente
senartor,
o Sr. Eur.ico RezeJide _ V. Exa , e •.. estandr:> sen:pre, os primeirM,
conceder a comumdade funcwnal e!- pe.o .seu apartl.1. Confio em que suu deve esta,r otlmista porq·ue os a•·g·tt~ IExvá~IOSte nív~ISdaClma
do.s segundotl.
,
"
Is
panda e sõmente entre Gen•-

O Sr· Eurico Re<:ende

o.

O SR.

1

'I·
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Ml de Exército e o nível 1-1, pois
ambos se correspondem pelas altas
atribuições que lhes tocam. Quanto
aos demais, basta uma simples viste. d'olhos para se vetificar o esbulho
da paridade.
Por exemplo: o início' da carreir'l.
de Tesoureiro corresponde ao postà
de General de Brigada e o de servente ao de 39 Sargento. Além do
mais, os Diários Oficiais publicam,
diàriamente, nomeações de moços e
tlocinhas para cargos elevados. correspondentes aos níveis dos mais altos· padrões das Fôrças Armadas, on4e, além de cursos e diplomas, estes postos são conquistados depois de
dezenas de anos de serviço.
Não quisemos, por ser desnecessârio, apontar exemplos de ft.tlções públicas· que rião estão esquadradas na
paridade. E' o caso dos Juizes. Pro-

motores,
Fiscais de Consumo,
de
Renda, Aduaneiros, todos com vencimentos ir.icia!s maiores que os de
Generais e Coronéis. Também não
se mencionaram os de Emprêsas Estatais tais como
Petrobrás, -Banco
do Bra.>il e outros cu}os níveis sailn:·inis são sempre iniciados acima
dos de Oficiais Superiores. Mas o
que é mais chocante, e assunto jã
bem conhecido e comentado pela imprensa e jã do domínio da opinião
pública. é o caso do.s Marítimos e
Portuários, cujos vencimentos,
em
certos casos. ultrapassam at.é mesmo
ao do Presidente da República. E o
que se dizer do Funcionârio no Exterior? Não {> exagêro dizer-se que o
teto, um milhão por mês. jâ foi ultrapassado. Na Marinha Mercante.
~ob o reúme e regalia
de funcionários públicos. a paridade não pode

1

l ••••••••

I

FA· 1

Alm. Esq.j
l Gen. Ex.
1
Ten.
Brigadeiro!
I Gim. Div, - V-Alm.[
l Major Brigadeiro ..... I
I Gen, Brig. - C-Alm.l
I Brig·adeiro ........... I

FA- 3

i

FA· 4
FA· 5
FA· 6

.

I

jCel.- MG ............. 1
jTen. Cel.- c. F . . ·- .. \
! Majcr e Capitão de Cori veb
......... 1
I

FA- 7

l

Of. Sub.

FA• 8
FA• 9

j19 Tenente
\29 Tenente

FA-10

I

I

.............. ,!
...........
.
'
~

Aspirante
Sub-Te-!
nente e Sub-Oficial

2-C
3-.

c

5-C

As>'e~soramento de Grandes Comandos e Dcpartament~:>; Chefia de Divisão, Repartições Re•

6-C

r,Ionais, Estabelecimentos, Ccmando de Corpo
·de Trop\l.s.

7-C

Chrfü e Direção "intermediária nas repartic:ôe.; e
Corpo de Tropa.

Nível 18
Nível 17

FA-14

:

j19 Sargento
129 sargento ............ 1
1 39 Sargento
...........

I

!
'Nível Superior (Técnico Científicc)

I!

Nível 16

1

.......... ]

Nível 14
Nível 13
Nível 12

1

i

~~~--e. -~~~~-s- -~~~-~~~~~~
:
I

I

I

!

Soldados com curso po-j
licial, Taifeiro de 1•1
1 Classe, ~te.
.. ........ /

Nível 10

erc·.

8

Escriturârios, Oficiais de Aiihtinistração, E' :n•ciahstas altamente qualificauos, datilógrafos, Tcc~
n:eos c;ie Laboratório, desenhistas, assistente de
enfermagem, etc.

i
I
I
1A> tíf•crs
espçcialistas,
I
mu;;icif'tns, etc.
I

NÍVE'l

c<:J:;, Escrlvüe.~. Inspetores, Almoxarifes, De:ee•
Cla~sificadores, Inspet-ores de Policia.,

nhi~U1s,

I

~

Cabos músicos de Polfcia,j
do CQrpo de Bombei-/

!

I 'I écmcos Asse~sores, Oficiais de Adminlstracfto, FisI
1

I

I
rraça

Alta d;reçãc, na. Adn,linistração Federal e alto Co·
mando de Organização Civis ou MilitaniK etc_

i
FA·ll
FA-12
FA-13

entre

1-C

i

1

\

I

funções,

!<'unções n01:mais •.civil ou militar)

4-C

Capitão e Capitão Te-'
nente· ............... ,

Cap.

I

de

i

I

Praca Esp. )

equivalência

Nível ou Símbolo

I

I

Of. Sup.

de

CIVIS

Pôsto.

FA· 2

I

Sr. Presidente, coreto tenho di~o e i
reafirmado. êste
documento não ·é
Capitão de Mar e ·Guerra, Coronel,
meu, recebi-o de pe:::i'oa de minha.s Coronel Aviador
relações, que
me parece dis+,inta.
Consei.ó.eiros de Embaixada,
Deve tratar-se de
documento mais
ou menos difundido no Pafs.
_D._r~tor de Departamento de
MI·
<Lel .
I rusten_os
.
.
"Finalmente transcreveremos, sem
Presidente de Entidades Auta!·qulcomentários, o
que diz o Decreto ~as etc.
no 24.910, de 4 de maio de 1948
9l Julo:es de Tribunais etc.
\Normas do Cerimoniall.
10)
.......................... _
1
"A ordem de prec.edência nos ce- 1 Passo agora à leitura do Anexo II,
rimoniais Oficiais serâ a seguinte:
em que hâ uma sugestão para a ta•
1) Presidente da República
bela de paridade
2) Vice-Presidente da República - j
(LêJ

MILITARES

Padrão

379

.;.er nem comparada, porque o n1oço Ernbuixaélores Estratllgeiros, etc.
de bordo, uma função que pode cJr• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
responder à de marinheiro, está mais
_.
.
.
8 7 Presidente dos Tnbuna1s Regio•
ou menos em paridade com a de AImirante''.
nms, etc.

Sugestão para. uma tabela de paridade do PQder Executivo, formulada em têrmor
seorvidores civis e militares

Of. oen.

Abril de 1963

($eção 11)

eletricistas,

Operadcre.s,

OIARlO DO CONGAESSO NACIONAL

f,bril de 1963

(Seçie H)

vel superior ao do Presidente de DISCURSO PRONUNCIADO PELO qt•.e mt<:i.o o dignifica e fúra do qual
Autarquias. Agora, perguntamos:
SENHOR SENADOR JOSÉ FELI- não llHverá salvação para as finanças/
Qual o Pre3idente de Autarquia
CIANO NA SE.SSAO DE 29 OE pútJlicas. Dirige apelos à indústria e
(Lê:)
que não tem vencimentos, pelo
MARÇO DE 1963, QUE SERIA PU- au comércio, pari\ que contenham o.s
Pelo que se pode verificar na
.menos. duas vêzeii maior qne o
BLICADO POSTERIORMENTE.
lucros. Pede à.s. massas trabalhadoras
"Olassificacão'' CFls. li • IlKk.sa
de um Coronel, com tôda.s a.s
·para que participem ainda -mHis do
pretensão é demasiadamente movantagens do código?"
sacrlfieío nacional, suspendendo aa
desta. Compreendemos a situao SR. JOSÉ J.-'F;UCIANO:
· · ,,.
1 ·
ção do Tesouro, mas o mínimo
Sr.. Presidente, êste o documento
relVI:lulcaçoes sa <~rmis. Manda uma
que pleiteamoa não ns poderá ser que trago ao conhecimento do senado l
' mensagem ao Congresso em que se
1
negado. ·
Federal, da Câmara dos Deputados e
(Lê 0 seguinte di.~cursol _ sr. Pre- mustr.a sensível à hora decisiva que R
Sabemos que os privilégios são do ~ovo braslle•ro.
•
! aident.e, Srs. sena.dore~>. ouve-me ~1eii"' Nação atntves.~a. na procura de oovo.s
muitos e que o número dOs feliHa um fat'? a ~bservar: d~ ac~)fdo te instante 0 senado da Repubttca, eaminhos que nos conduzam àqueles
zardos. beneficiários de polpudos com._a constJ!,ulça_o . Fedlra1,. s~ o.s onde as mais elevada~ pen;omü;dades altos dest.ínos a que temos direito e
e indevidos salários, às custas da n:a~1~trados ten~ .\. encnnentos 1nedu- olíti.cas.· do.Pais têm 0 encargo de re- pede reforma~<;. urgentes reclamadas peNação, é bastante numeroso pata t1ye1s. Quanto aqu~les, o Govêrno e Pr •'e tar ns Estados da -I-'edf::é\çao lo povo e fundamentais ao desenvolvi.;.
não permitir, de imedit.to. um nos. que somos le::ns!adores. podemos PB e",.f ira
m~:lto naciànnl. Há, assim, um espora_iudamento radical, de maneira reduzir-lhes os vencimentos.
Em: 1081 e
·
ço· generalizado em favor do.s ajustes
que a hierarquia pudesse ser res- conseqü0ncia. a economia se pode i A autoridade política que reve.,te e-conómicos e sociais do País. E a Contabeledda na sua plenitude.
.fazer dentro mesmo de nosse.s possi-. cada nm dos ilustres Senadores nos ?re.sso. na ;,ua exaltada sensibilidade
Se fôssemos e1):igir uma parida- bilidades.
.
i dá bem a medida da prudência em' po1nira ~pr'c'enta-se disposto a enced.e absoluta, o l!:rário não seria
Sr. Pr~sidente. já está tarde e dou: emitir conceitos sôbre os assant~s na-/lar t:·abo:l11c'' ,,;nos em favor da atna•
.sttftc,ente para tal empreendi- por termma~o _ meu. ~Lscurso, cujo , cionais. contudo, a respomf~b;mh1de •. ll'mçr~o uas :ne~h'h.s recl.amactas por
n1ento.
prmClj)al o?.Jenv~ fcn d1zer à Casa politica e· a con~ribuição qu" ~ao o de- , t<>dos.
1·t
, Qüe diria a opinião pública, se d~ ex1stênc1a ~este documento, já,1 ver de cad•a UJTI, levam-nos a mostrar,
De mi"'
. ·t
t
.
fo&~Pmos ple!lear. para o Coronel, dlfund!do no Pals.
:em .qu_alqner época, o _senlimennl? ... ~: nho-me ,~;;~~<~ve~<l~e\u;:~ s~~i~' dt~;?~:
1~~~~~~~~~o~u~e é ~;~is 0 ~u 3 ~e~~ Era o gue . tinh. a a diur. (Muito illceugencla . e a voca~~ç:;n~~~~ á;~.~~ lli;,;es .a colabora.r com suas Exe.s. par.a.
!) salário de Comandante de barbem! Mwto bem!)
do povo gO!apo, em I
.
1 d
o esclarecimento de uma inicilrtiva bá·
cas ou navios dos Fiscais AduaO SR. PRESIDENTE:
blemas dadllatnat b~~;~~:· r:;:res~n° sJca para a mtegração de 2í3 do terrineiros, de Consunlo, de Renda,
rle outros OIS ca eg 1
.,.,
- - tório nacional, mostrando as falhas e
Pr(){~ttradores e outros naoabo.; d.o' Nãn há mais oradores inscritos. tantes do meu Estado.
i os acêrtos da experiência administraServiçO Público?
(Pau.sal • ,
,
••
.
' E' para man honra excepcwnal, co- tiva que se implantou revolucionariaApenas queremos mn acêrto,, Nada ma:s h~\endo .que tratar, vou, mo exprebbâo comum que sou do melO ;;"~nte no centro administrat.ivo do·
dentro dos Quadros do Poder; en?e:rar a sessao de.~1gnando para a, socml go, 8 :Jo. estar participando dos _ Rrs. ·
.
."
E:, lou a me referir a Brasília, séàe
Erecutivo lmais fácil de ser exe- .'proxrma a segmnte:
t•·niJ,'llhos
do Csngres..<o Nac.on8-l na
eu'ado. por iniciativa do Pces1- 1
s~s.-'ão de 2 de abril de 196'3
:rase mais difícil ela SlJa vida. A evo- arlmmtstrauva. do Pais, e quero uma
dente da República. onde os salá-!
'
dos acontecimcntD<< económicos, J!Uta homenagem, associá-la a JOI!é
8 ·r·acw.
rio~.
compa-:
tTêrça-Feiraí
e pc:íUco-s mostra ,a t·prof,mda "om
· c.le Andrada e Silva •. cuJ·o
. que nos cabem
f sejam
c:,,
com
as
·~wçoes
que
nos
Discu~sãc·,
em
primeiro
turno,
do
reDel·c
.
J:;.:;;;o dos a t-os legi.-;la lvcs
na b1-eentenano do nascimento se comet 11
~i~-.~~~poande;~~.}';1~ .. po~c~~~l'
Projeto de TJei elo senado ng 39. de vida elo Pél\'O bJ·asileiro.
morará a 13 _de junho próximo, e a
~· n·~; a t
' j c.d ,_,o .. as e ;l!.lZO, de :t:üoria do Sr. Senador J'viilSaéidO, pob, os nobres ser~adores d.ó\ quem eGclbo 1mpunhar desde 1:821, a.
ve._~.:,m,n os. caca. c>s em . uma' ton Campo;;, que divide o Supremo
' · 1 •
E tare! aq·n na bande1~·a da m·1d·~.::ça e a. quem a 01'par;dad~
uml";teral, on. de um c. a-J Tribunal Federal em três Turmas Jul- pre~ente ,es:s a •. nra.
,.s
.
'.
pttao n~,o e"ta. no nl\;ei supe:·,or. godoras e dá outras providências ten- hmnli0;:.de dos meus conhec1melhOS r: dade d2ve o nome, que lhe coube proum Sal ~oüo e C"n:;weraclo 1gual 1 d . ar, r
, '·' "on d
•
pxp:•r::<:cia na adminístl'açâo pú!Jl'.ct>,
na emenda à Constit.uição levada
a sen-ente ~que é o menor cJ:·goi),:- (C~ ~,? 0,~,,~::,· e 1962;daCo- pmtr•l ,·a 11w·.J,l~,vel \ontade ~ecocôrtes clr L:s~o·a.,
do F::ncl?nalismo Civil i e um' ~~·:~·~ã d. c cn..t.l d•aC e Ju,t.ça, pela I labo:i"' ~um v. Ex as :1il soluç~o ~os '
Co:·oneJ nao e consJcleraclo uma. ~- -tr 0~ " ,.,. .-;
..
•
1 pro>Jlema<; que :lto:·meHtanl o po\iO bi d- '
BRASJ.LIA NO COMANDO DAS
P<lta fu;1~:'ío de Chefia. .
_
1 rls,a ,lld' .• aúl a cessao.
'·sileiro.
REFORMAS DE BASE
.,.?.
.c?ctJ•I? ode Ce:·mJOnWl e tS;-'
fL:~vanta-se a Se".'âO à.s 18 ho- i
.
.
.
X.••'\0. co,ova o Co.rcnrl em 111-l
ras1.
1
Sr. PresJdL•nte, S;·s. Senadores.
_A di.,;po.:,içflo ou até mesmo a deci-

Finalmente,
conclui:

o

cL>cumento

a~irn)

J

'

I

i,

co3-

----SEG-~-~TARtA--D-O
SENAD~-~F-EQI:PAL
________
,
~. u
~,o.,

I
/

at~~acla, p~r d~~:~ei:;~;{{~;:~;1 ~-e;~~~~~~~!.~t~,nc;;;

D1scutida por munos •.
alguns e defendJda por vanas ,e1a- Jefo_ mtL<>ç w da maqmna admimstraEDITAIS QU'S E'E REPUBLICAM POR HAVIJ;RE\1 SAlDO COM
ções de ur,l.,!leJro~, B.asllJa, esta a n:- I tna,
tor:1:t'h.lo-a capaz de executar
INCORRECóES
cessltar um balancu de sua v1da, c:m.o, eS.SP-$ m2~1>Ll~ rc:ormas. E a capital
base para a progr.1maçao de etapa:; 1 da Rcpubl:r a deve ~er sem sombra de
Concurso
pa:·a Taquíqrafo de Debates·
futuras cte seu .d~semolvnnento, de:1- i duv•da._ o certbro que' precisa coman.
t:·o da Jrrt:Vé'l',o>mlldade da muclan,.a. dar, eftctentE>mente. a imensa engreR'=':sur.·r ADO DA PROVA :-<" 1 1DITADO TAQLHGRAFICO)
.i:~ do con:;en;;·, geral.
'na«em burocrática que se espalhará
No quadro atual da vida bra:·;ileira: P~r todo o Brasil, com normas de efiInscr;çáo :
p:·ocltrumos caminhos que nos condu- 50
CiencJa que ~tendam à rapidez do no.szam, ainda ante~ do fim dê.:;te seculo,
desenvo!v1mento.
.
Nome
Grau Íl- pos.ç;'t- do pov? q';r desfruta de de.A iínplantação. portanto, de um en1 - - - - - ---~-----·-----------_.:__ _ _ _ vad~ tuv.el ele vtaa :' de alto mclw~. de ciente s1stema administrativo na ca-pronutlVldade .agncola • indust.lal.J p1tal da República, nos setores f&•
8,312
Não temos razões para pessin1lsmo e, dera! e loca.!, é impr'ecindível para o
B· 8 .• ~dson Tl'•eo. dor o d<Js santos ....•••• , . . . . . . • . • • • • . • •
7,896...
fiéis às lições de patriotismo e tenaci~ b.o~ _aP:?velt~m~nto de todes os reB- 4 1' Izete de Almeida Castro ......•••••.•.•••.••.. • •••
6,5
dade das gerações passadas, lancemo- ~~u~o"_ mspornve:s ·para normalizar a.
B- 2 , ~nmar de Oliveira Freitas ......................... 1
;
"
aria
Lúcia
Lopes
.........•
•
•••
••••
•.
••
•••••••
•
•••I
6,459
noo a um impulso renovador, resta- slt.uaç~o fmancelra do Pais e também
B-6
6,292
belecendo condições de confiança en- encommhar as soluções. para os proB-15 : Alan Viggiano ................. • .. • .................. !
~el!af.M&,'d.car0en1_has de Moura . •. • •• • • • •. • •. • ...... • ... /
5,542
tre os nossos patrícios. E' por sua vez, blerna~. na natureza soclal e econômiB-l4
. era lm e
lveira ....··................ ~...........
5,167
que se· propõe 0 eminente Chefe da ca · ~ !undamental, também, a conB~l7
0
1
Nação que incontestàvelmente, com cen~Jaçao de esporÇ.<Js para o trabalho
sua ~lítica' global planejada de e!}l- ne.~~onal, dentro ~e u~ clima de tranSecretaria do Senado Federal · 27 de março de 1963. - Evandro Mendes preendimentos do govêrno e de rigoro- qmuctade _ admmistrativa e segurança.
sa poupança de recursos financeiros, de execuçao. E o que vemos?
Viannu Diretor-GeraJ.
'
assume os riSoos· das incompreensões
BRASiLIA ATUAL
CHAMADA PARA A PROVA N~> 2 (DITADO TAQUIGRAFICO)
momentâneas, certo de que sem essas
• ?s candJClatos ~baixe rela~ionadas ficam convocados para a prova n9 2 medidas, nenhum esfôrÇO será frutí- Qualquer pessôa que contemple es·
lD.Jtado raqu~grâfiCO) a rea!1zar-se no dia 4 (quatro) de abril próximo, fero. Está Sua Excelência convencido ta cidade de 5 anos de trabalho não
de que, no quadro de incertezas, de
qumta-f?ll'a as 9 \nove) horas, na Diretoria da Taquigrafia:
agita.ções politicas. A vivência na cris- pode deixar de reconhecer que implanta de uma inflação . após tremendo es- tamos no coração mesmo da Pátria
I.
fôrço desenvolvimentista que marca• uma jóia de urbanismo e arquitetura'
Inscrição i
ram
os anos seguintes à última gran- proclamada e admirada no mundo to~
Nome
\
de guerra, da qual participaJDQ.S e ain• do.
da arcamos com os deooj\ll!tes de suas
Fizemos muito, é incontestável aniconsequências, não há outro caminho mados pelo pioneirismo que nos' legai
B-15 i Alan VJggiano
para a Nação Brasileira, senão o da ram O{; bandeirantes e os desbravadoB-- 2 1 Arirna1 de Oliveira Freita.s
seriedade em equacionar e resolver os res.
B· 8 1 Edson Tt.eodoro dos santos
seus problemas. O Chefe da Nação
B-14 i Lélia Mascarenhas de Moura
desde que .retomou os poderes de que
Devemos, agora, combater o relaxaB- 4 1 Lizete de Almeida Castro
fôra despojado, vem dando exemplo menta, que se vislumbra em alguns
:e-- 6 i Mari8 Lúcia Lope:;
de trabalho itnenso, baseado na ex~- pontos e, dentro doo propósitos de•
B-17 ! Serafim de Ol!veirá
cução de um plano trienal de Go- monstrados pelo Govêrno, - inclusive
I
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - vêrno, capaz de nos conduzir a me~ na determinação de implantar a. H•
Secretaria do Senado Federal 2? de ma.rço de 19-63. - Eüandro Mendes lhores dias. Impô~-se 0 Exec•Jtivo a~ forma adminiRtrntiva -prosseguir J&&
Via:'l.na, Dil·etor-Geraí.
· '
l \lm regime de economia e austeridade ~obra, com 1·edobrado esiOftO.
>

l

~il:lA~r~t~a~-!f!el~r!a~:a~-----------!~~~~_::~~~=~~:0:~~=:-::~~~:-::~:.7-:o~sr.
biA._IO 00 CÇ>NORESSO NACIONAL

(Seçl& tf)

Abril ele 1963

38f''

E' evidente.
~·d
até aquela ] O Sr Mem de Sá - Qua.J foi 0 Trl- n~ mií>ma. forma a ferrov;a. V· ~
06 recl.ll'IIOII rec 1 os
btllllal 'o do Di.strito Federal ou Q da se"'g,mdo o mesmo critério, poderátcft.;;•
_ data totalizavam:
Cr$
UniãÓ?
·
e'tava den ro
.
·
- .. Braafiia está a I
o sR. JOSÉ FELIC~NO - O Tn-. zer que e1a tam b em
"'
·
atual slttuuadçaoo.on"'..i
ad- Venda de _aç_õe.s ae
bunal de Contas do D.istrtto F.e<!eral, do Plano Ferroviário
Nac1onal.
um
es
.._
..,.
,...,_
320.000
000,00
tôd
O
SR.
JOSÉ
FELICIANO
Exa.
lrtr t'
que foram implantadas
capital social. .... 55.559.600.000,00 a quem estao subordmadas
as as tamente .
.
d ...tu&&&çio o
B'""" do
150.000.000.00 - - de oontu do
,_
O Se.
de Sá ""·
lha
áquina burocrática. B.N.D.E. • • .....
. 000 00000 dera!.
ta blm ser inc-tl'd:l é~tiA
lia ve
m
•-fttituições Eximbank • . . . . . .
600.
.
,
o Sr. Mem de Sá - Mas as despe- não deve m
t "- . .
nova,
os
e.ua.s
pa- Obrigações Brasília
259.203,397,10 sas feitas peco Govêrno
de- a, &tspesas de con.s
.
os seusdoacer
lájjlln~
am.- Ministério
da Agrivem serd"a
registndas
pelo Tnbunal de Ca pitaSlR. . JOSÉ FELICIANO _ ... N9estudo
que ser
.
2. 000.000, 00 Contas
união
.·
0
!.ar, corrigir ou evitar.
•
0 SR. JOSÉ FELICIANO _ Mas realidade, tôdas essas estradas
ra Isso,
de ma!or diseu.ssãdo, Mlz:lsttfc • . . , . . . •
30.000.000,00 0 assunto é fiscalizado pelo Tribunal •·iam •er construídas com destno _d.
meior duvida e PrinCipalmente e
. a da
[de Ccntas do Distrito Federal.
como poderiam ser
Sr. Sigejredo Pacheco - À dele- das com destino a qualquer outrít _c!.
alor deturpação de dados, isto é, co- Mmls!erlO
..... , . .
431.000.000,001
0
eeemos pelo balanço dos
rea.' 'da &úde 1.264.560.744,90 '[gação é do Dist:r.ito Federal.
d:>di! ou capital. Não foram._
ados, pelo custo de Brasilla, 2Ja que !
a Viação
o Sr. Mem de Sá - Kão pode ha- construídas oom os recmsos fmancel•
obras estão à vista de todos umas : MmlSténo di ão
2. 906 .45{). 000,00 1ver delegação. As despesas da União r os d:1 NOVACAP.
ncluídas, outms em oonstruçao,
-:-.
!só podem ser registradas pelo TriO Sr. Mem de Sá -De acôrdo com
umas paralizartas,
0
....
978.78·5.449,80 bunal de 1
da União.
meu critério,' não era
nem
· t rr esa iro
de Prefeitura
i
SR JOSÉ FELICIANO
- posso
Para dev:a
BrasílioJ,
r s.i:r'.
c,_
V:eremos
do DlS
150.000.000,00 1,umo esciarecimento
malS exato
tradas construir
rodoviárias
e ferrovJanas,
em
que os dlspend!f
C :
to
6. 736.959.671,00 , anexar ao requerimento que v:;u
ao Oeste. Quanto as _abf,2.<ls
oom a cons ruçao a a Rendas :t:ropn9:s. · ·:
,apresentar. mais um item soliCitando de Brasília, seriam muito mais -repro. tal sao modestos _comparado.s com Importaçoes flUI:?
1 200 000.000 00 uma certidão do balanço da Nova- dutivas se aplicadas, por exempl_o,
1 ciadas . • · · · · · · · __· ___
. VUltQ da obra reallzada.
· ____' _. , cap até 31 de dezembro de 1962.
num gmnde plano de reforma a:;-·aAssirn, alinho os algarismos que ex70 .. 1}88. 559.263,40 I o sr: Mem de Sá - O nobre Se- ria neste Planalto Central.
essam os gastos feitos com as cons- · Total
• • • · · · '· • 7 . 572 .831.399,80 nador Gmdl:! Mondm ref~rm-se a cmo SR. JOSÉ li'ELICIANO --: l':s·
uções governamentais até 31 de de- ' Saldo
• • · · · · · ·'
'
i qüe.nta bllhoes em estraaas. .
quere-se V. Exa. das outras fmal}mbro de 1962.
sr.· Presidente:
o Sr Guida Monazn - FOI o que dades de Brasília, como a ocupacao
'NOVACAP
•
NOVACAP cuv1 do n:;brt> Sena<J---..· Ju.scellno: de :rés quintas p~rt~ do terntono
Além das obras que a
cons- 'Kubitschek
.
.
.
, nacional e,
.o __deA Novacap, com a construção dos constnuu temos a consJde,·ar as nti-1 o Sr. Mem de sa - Nmg·uem me~ f .senvolv!mento desta imema reg1ao.
truções
realizadas
por
outra.s,
e
lhor
do
v
Exa,
que
é
o
dono,
podera
1
o
sr.
Mem
de
Sá
As
est~aans
alácios da Alvorada e do Planalto,
e a reforma agrária fa~iam isso
Supremo Tribunal, do Congresso, ctades públicas, num mvestrme~to da:r uma relação cornpJe:a.
0 SR JOSÉ FELICIANO - As ~o SR. JOSÉ FELICIANO - E' um
-11 edifícios dos Ministérios, et.c. imobiliário de rentabilidade excepclOna!
Não
as
alinhamos
e
rodados
exatrad.:ltS
que
estão
inclmdas
neste
.eoonto de vista de v. Exa :, que reospendeu pouco mais de 10 bilhões tos · em viz'tUd€; da Lei que c~ncede vantamento que fizemos, tanto no se- p~:t.:>.
cruzeiros; com os blocos de apar- prazo até abril para apresentaçao dos tor ferroviário, <::O~(, no setor rod?o Sr. Pedro L•!dovico
entas, casas de Ministros na pe- seus balanços anuais ou por(lue os viário, são as segum.Les: no ferrov1a- v. Ex? um aparte?
Permite
ula Sul, edifício sede, etc., outros balanços já aprovad~s pelos ·cons~- rio, pirapora a Bras!lta, P:~es do R1o
SR. JOS:€ FELICIANO - Pms
bilhões de cruzeiros. Com a,ber- lhos Fiscais, ainda nao fora_m publl- a Brasílhi · no setor rodovlárllO, a es- uii.o.
0
e pGvimentação de ruas e praças
Sr. Pedro Ludovico - Dese,íava
demais obras de servidão pública, cactos ou se já publicados~ nao os en- trada de Cristali.illa a Brasília, ~á0
licou perto de 12 bilhões de cruzei- contramos todo.'l. Acreditamos, po- p:Iis a Brasília e mais as estradas m- ~aber se as despesas com as e;:t.rada.a
rém,
pelos
ele~entos
c9mpulsa~os,
tern<..
..
do
Distrito
Federal.
.
Belém-Brasília,
B:·así!ia-Acre e Bra. Menos de 5 bilhões foram inveso montante ae todo o mvestlrn~nEstas estradas realizadas no peno- síl!a-Fortaleza estão consignadas Pnos na captação, tratamento, dis- aue
fo na nova capital, por parte dos or- do de Govêrno d•J ex- Presidente Jus- tre as que v. Exa. citou ou se esti- ·
ibuição de água potável e de esgo- o-ãos públicos, inclusive a NOVACi\P, celino Kubitschek foram executadas verarn a cargo do DNER.
sanitários. 4 bilhões, aproximaexceda a 125 bilhões. Portanto, pela Novacap, atendendo a um plano
SR. JOSÉ FELICIANO _ Niio
mente, nos serviços de produção, todo 0 dinheiro público empregado em de emergência que foi eláborado c~mé> estão
0
incluídas erttre as despesas que
istribuição e transmissão, inclusive Brasília é menor do que o deftcit complemento do Plano !;:odoviarw aqui relac~ono. As rodovias oquJ m(!uase 200 quilômetros de alta tensão, anual da Rêde Ferroviária Nacional Na~:onal para atender Brasilla.
, cluídas são a Br~.sília-An:í.p"Ji, P ·a
ie energia elétrica. Tôda.s essas des· h a M e rcante
O Sr. Mem de Sá -porA exemplo,
Estrada Be.o
da Marm
· Brasileira · , H·••,'''"-l!nte-Bra.síEa,
.f.si B,.as
· '!J·~-c,·.JS· tal1'na. A Belém-BI'·3~ilia
kas, sornadas às de construção de e Faremos,
em
seguida,
requeri~ento
·u · "
d
B
1
foi con,struída, dentro do Plano Na·
liatrada de ferro, estradas de roda- ao Ministro do
aba lho e Prevtd_ên- feita para a inauguração. e rasJ :a. cion:d, pelo Rodobrás pela SPVK"- e
f8111, construção de hospitais e esco- cia Social, solicitando dados relat:·~os
o SR. JOSÉ FELICIANO - 'F'fao, pelo D.N.E.R .. A estrada B,ra.s':alls, etc. e :.C., e tudo o mais que aqui às
aplicações pelas Autarq_ula:> a e!e foi feita dentro do Plano Rodov1ano, Fortaleza, pelo D.N.E R P nro D?fêz pela Novacap, somam até 31
subordinadas,
nas
construçoes
que
f1Nacional.
.
' partametno NacinoaJ de Obra.3 Cont:-a.
dezembro de 1962 a quantia de ...
zeram em Brasília, até 31 de dezemo sr- Mem de Sá - Ev1dentemen- as Sêcas, e as outras estradas por
. 015. 727.863,60.
bro de 1952 a fim de dar exatamen- te, tôdas as estradas construídas ~lo órgãos do Govêrno Fedeml. sem qu•alte o custo 'das inversões imobiliárias DNER obedecell! ao Plano RodoVIá· quer ligação com a NOVACAP .
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
na Capital Federal. Identica solicita- rio Nacional, mas esta foi construída
o Sr. Pedro Ludovico - Obrigado
cão faremos brevemente aos outros para atender à inauguração de Bra- a v. Exa. Conclui!ldo o meu aparte,
Alinho, para conhecimento de todos, Órgãos e então teremos o total do sília.
. quero dizer que nao estou absol;.ttaos números exatos que pude obter, dinheiro público ell'!flregado em Bra- o SR. JOSÉ FELICIANO -:-:::- FOI mente de acôrdo com o pensamento
a primeira vez entregues ao conheconstruída para J!g.ar uma regiao
do nobre e brilhante representante do
unento público, que têm o objetivo sília.
o Sr . .Gufdo Mondin - Permite V. Pais à capital Federal. Belo ~or:- Rio Grande do Sul, Senador Mem de
damental de fixar um ponto de Exa um aparte?
zonte à Brasl!iJ.. O Plano Rodoviário Sá. Se fôssemos esperar pela refpr.tartida para estudos, Pesquisas, anã0 SR. JOSli: FELICIANO - Cem Nacional vigora por cinco anos, com ma agrária a interiorização do Bras1l
ll&es de fatôres que irão influir nos muito prazeT.
! sucessivas renovações. O que real- ficaria p.ara as calendas gregas e jalllossos comportamentos para solução
0 sr. Guida Mondin
Felicito-me mente houve fC)i uma mudança ~o mais o Brasil se desenvol~eria.
~os magnos problemas nacionais. Re- p:;tr ouvir, pela primeira vez, presta- Plano Rodoviário Nacional, até entao o Sr. Mem de Sá- Assim, V ~xa.
eorri a fontes seguras ~ ei-los:
ção de e:ontas referente. ao cl!sto da elaborado com a preocup~ção de que está demonst:and<> falta de confJ~n
comtrução da nova Capital, tao per- a capital do País era o RIO de Jane!- ça na capac1dade do Sr. Juscelmo
feita, como esta que V. Ex~· tra~ ~ ro. conseqüentemente, tôdas a.s estra- Kubitschek.
.
..
Cr$
O Sr. Pedro Ludovzco .- PrectsaEdifícios públicos .. , 10.607.335.000.211 conhecimento do Senado da Republ!- dtas nacionais tinham corno ponto de
ca.
Inclusive,
quanto
ao
total,
que
conconvergência
a
cidade
do
Rio
de
Javamos
de
um
ponto
bá..o;1co
para
o
~difícios diversos. . 10.662.037.029,40
fere exatamente, cGm as declarações neiro.
desenvolvimento, que seria e hoje é
Bens de servidão
do 'nobre Senador Juscelino KubitsCom a mudança da capital para Brasília. Se não houve.o;se
pública . . . . . . . .
chek, em recente entrevista na Tele· Brasílioa, 0 Plano Rodoviário Nacional nenhuma dessas estrac!as que vemos
~bras de arte ..... ,
11.981.144.901,40 visão, na qual S. Ex'i' acentuava _te1 para a inauguração de Brasília.
agora teria sido construída, nem a
Agua e esgotos ....• 4.591.044.204,9{) o Plano Piloto, com suas construçoes,
. Belém-Brasília. nem a B:·a.sília-Acre
Fôrça e Luz ......• 4.728.367.874,90 obras que estavam em cêrca de
O
JOSÉ t:'ELICIANO -:- Fot nem a Brasília-Fortaleza verd"de:r8s
Rêde telefônica ...• 4..247.992.410,30 tenta bilhões, e pouco llllilis de cmP_ara ligar uma região
e.rtérins que dirão, em futuro próx:mo,
~uiparnentos . . .• !t..()Ol.577.785,60 qüenta bilhões o custo ct9:s obras ro- PaiS à
Federal. Belo E;or:quanto calaborararn pAra o rlesPn!têde ferroviária .... 1. 308.509. 8()9,10 doviárias
a diversos pon- zonte a Bras1ha · O
Rocloviáno 0volvimento do nosso Pafs. Ni'o U'itou.
Rêde rodoviária.,.,. 4.304.336-688,80 to.s 11u País. Gostaria que V. Exa. ln- Nacion_al vigora po: cmco anos, com abse>lutamente, repito, de acórdo rom
flano Hospitalar ... 1.509.424,874,20 formasse onde colheu êstes dados que sucessJV•as
O que real- as ldéias esposadas pr!o mru nobre
Plano educacional e 1.978.083.119,10 sempre foram motivo de curiosidade mente houve foi uma
a:uic;o, senador Mem de Sá.
assistencial . . ..
nesta Casa.
.
Plano Rodoviárh Nacion::~l, _ate entao
816.490. 635,70 1 o SR. JOSÉ FELICIANO. - Estes elaborado com a preocurx:çao de qu_e
Móveis e utensilios
O SR. JOSI1: FELICIA~\0 --~ '.)lri977 3 • 4 30 _dados foram .colhidos no Tnbm;ai de a Capital do País era o RIO de JaneiDesapropriação d e
533 ·
· " • I Dentas do DistritCi Federal, co!Jgmdo ro. Conseqüentemente, tôdas as es- gurln a V. EX~.
terras
o S1', Mem de Sá - Re~\i1>tro, C•'m
51
0
188 0 balanços anuais e balancetes mE>nsais, tradas nacion~is tinham como ~onto
119
·
·
.1 os quais foram apresentados àquele de convergência a Cidade do R: o de desprazer, a falta de cor.finJ?"a do
Granjas e sítios runohre
Senador PeC:ro Ludnv:co na
·
órgão.
Janeiro.
rais . . . . . . . . . ..
J.'~~
618.706.033 oo j o SR. GUIDO MONDIN - Saiba
Com a mudança da capital para capacid•:~de realizadol"a do
PagRrnen tos exterio~
ceiino Kubitschek.. Pa,·a m1m, !'tP.
' v. Exilo que o Senado deve reJubUar-.se, Brasília, o Plano Rodoviário Nacional .~eria
re.s. • ........ ..
o
homem
que.
capnz
de
n:em:l~,
3. 007.199.954,60 poi.s é a primeira vez_ que ouve uma foi adaptado à nova localização de
fêz o mais. Se realizou BraRília. e
Iprestação de contas tao perfeita, t~o Capital Federal.
63.015.727.863,60 ' pormenorizada.
tão baratinl:>.o que vale a pena fazer
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meia dúz:•l delas, assim a pr\!ÇJ IÍ\ muitos ~.:inistérios que dispunham rttil ude · dit&torial do sr. Niemeyer. oo como a pomba do Divino Espírito
ocasião, de queimado de incêndio, de uma centena ou mars de apart-a· ·~uando S. S'! determinava qualquer S>l.!lto Cabem a S. Exa. só os mépoderia realizar uma reforma agrá- mentes em Brasília, há um ano, con· coisa tinha que ser obedecido. Não rito:;. Quero lembrar qu~ entre ê.>:;es
ria e 4m plano rodoviário, conquis- tam atualmente cam pouco mais de admitia, absolutamente qualql)er mo· mf:ri:cs não se pode incluir o da faltando o oeste, levantando o homem duas ou três dezenas. A mudança dificação de suas idéias o que foi ta ele auto:idade sôbre os constr·r'JJ•
d.esta região, C.ando-lhe escolas, assis- do Poder Executivo Federal paru um grande êrro. Não havia neces- res de Brasília.
ténci•J. sanitária. Acredito que, com Brasília vem senC.o feita sem qual- sidade de o congresso Nacional ficar
a capacidP.de administrativa por êl~t quer mét,.do, para não dizer que foi enterrado como está. Brasílill é reO Sr. Pedro Ludovico - Neste pondemonstrada, ao fazer êste prodígio totalmente desprezada. Tanto assim gião de planaito, temperatura amenu. to, eEtou inteiramente de acôrdo com
em quatro anos, e tão barato - que já alguns Ministros estão com Ontem fez um dos <.:ias mais quen- Vossa Excelôncia.
pensei que mais de sessenta bilhões dois Gabinetes: um no Rio de Ja- tes e a temperatura foi apenas de 37
scn d
0 Sr · ~Me '"!' d,e S.
teriam sido roubados aqui, mas vejo neiro e outro em Brasilia. Não dou graus .. ,
_a
•0
- a or
V. Ex• demonstrar que se fez tuclo lroJ.zão a V. Ex~. porém, quando &e
O Sr. Mem de Sá - Brasília não _Pedr?. ~udovrc~ n~~1 üa_s vezes _me Iapor sessenta bilhões - então acre- refere às condições de trabalho· em merece o clima que tem.
1 10!1 :>Obre
a d,.apr-!açao de dmhenos
dito que o ex-Presidente Jusceiino Bruc,ília. Por maior calor que faça
O sr. Pedro Ludovico -:_.•.. en-~ pu~llcm. S. Exa., um dos homens
Kubitschek poderia ter realizaóo '' 1 no Miniséério da E;ducação, por pio· quanto no Rio de JHneiro, foi de 10 mars. pro )?os que passaram pela adreforma agrária, em toco o Brasil,! res que sejam as condições do ar à sombra. De modo que, podem06 m1msLaçao ...
por vinte bilhões de cruzeiros
; dentro daquele prédio e bom iem·· procurar, co1~ um~ _lanterna de Dió0 sr. Pedro Ludo•Jico _ Obrigado
O SR. JOSÉ F'ZLICIANO - Res- I brar que. no Rio de Janeiro, ontem, genes, um chma wentrco ao. de Erav Exa
pondcndo ao aparte de V, Ex~ e ao I 03 termómetros marce1r•1:n qnaren\a ~ilia, em todo o Brasil, e não o eu- ! a
·
·
do Senador Pedro Ludovico, quEcro l_,:;raus e c:ois décimos à smubra!
contra remos.
; o Sr. Mem de Sá ... 'lla~s de uma
dizer que me fillo exa~·Jmente ao I 0
•
•
'
O Sr. Mcm de Sá -- Salvador, e I vez mostrou-se revonJ.'lc contra
o
ponto de vista do meu nobre com- I c :'>r· ~tem ~e S? - Co~vrcto_ Vossa :m1ito mt::hor, pergunte aos baianos. rna1baratamento dos dinheiros oúbü0
panheiro de repc·eoentaçao por Go'"''-J.:.xcelen.::"
pata n hoJe .t t,Hae "
O Sr. Pedro Ludovico - E' até ~os quç havia e q'l'"· tvidentemer-~e
Realraente, o Presidente Jusc_elmu / ~1 m\stb. 10 da _Edu~açao . a fnn.
d~ ridicu!o querd·-~e comparar um lu- náo está nf\S con:as que o nobre oraKubitsche:,, sem a implantação da >enf.ca; qu.e, na su.l e."'tufa, 0 - calo; gar à belra--mar, de zero grau de al- co 1• apo~rta.
capital no_ interior do País, n_ ão po-1 e_ :;rmp,esm.ente. ln~oler.avet. Nao ~a titude com uma região de 1.2~0 mederia executar êsse plano tão grau- como la permane,el. 0 ~ luncwna- trüf àcima do mar como é Brasília.
O Sr. GuL·to 1\!cmdin - Permi~-e o
dio:,o de trabalho n.1cional mesmo no;; me aeclararam _que w podem
nobre orador um ap-arte?
porque, no Rio c: e Janeiro,' não te- trab';:llhar, pela manha; de tarde e Sob ésLe p:uto Brasília é incómparia traU4Ullidade e seo·urança pau Jmpos~;rv.o. .. .
. .
.
ráveL
.
ú Sr. Jo ..; ~ i'ELI~ L.NO -- Perlc\!i.-lo o.vante, principalmente tendo
c;?. ~r. Hen~aldo. Vwu·a,- Venf;- ,o _sr. Me~n de Sá -Não merece o lc.t;;mente.
em vista os problemas sociais que qu,} .a mesm~. co!.<oa onte,1l no M!- ! c.tma que .em. , .·
u Sr. Gui:to 'lof d
Q
~~is, e~is~e~~~tãoAI~~ t~~n~~f~~ad~lo{;~ m~el~~-.~~~e~~a~~:~6 - ... fioica-. !l ~u:~· :d~~~i~o ~~~~-~IZCo V. Exa. ;;inalar a.spec~o 'd'~nC:l::~,~o d~er~osa:~
administração e1·a fundamental para mente cJ ~bllhal-s:' .. ,
. "
,
O Sr. Mem de Sa -- E eu retri- ·;;liL.elência q•t.~· me pa: PC't muito imque se fizesse a mudança. E 0 110 _ _O sr. C?u:do Mo,l~l.l -, ~~~t. ta11co buo,
•
.
I potra~te. Tod.os !ab,emos que Stasrbre senador Mem de Sá fala muito nao e _precr&o rr ao .:\1,JilSteno du , o sr. perua r. 1,,lt.v;co _ ... é muit-o 1 .1.. p.ecr~ n ,.;.::;e"m. wlvez com a.
bem Eóbre 0 problema da reforma Ed,ucaçao; . basta vrrmo.s ao se_nado apaixonado em ,·Jaó- idéias e, muitas m€sma mten.:;v.Jooe c;os primeiros
agrárioJ, 0 problema da reforma ad· pe.a manlla, para se ver a mfluenc1a vézes, excessivamente irônico.
Lempos. apesar da opini2o do nobre
mmistrativa, da reforma bancária e C:o .-o!._ .
d S.
Q
. d' .
0 Sr Ruy Canteiro _ 8 Ex 0 . Se~1ador Mem de Sf\, No discurso de
das O'Jtras reformas, inclusive a do , o./i 7 · , : 1 em _e ~ ~~na Ize~ sobretudo' no . "·
·
a.
e V. Exa. são !l.poutadas doS fontes de
~erviço publico fec.eral . .
a.naa q\..e o numero de . cmxas d.
. .
'
s JUl,amento.: que faz do recurso·, para a const-rução de Srasí0 sr. M'em de Sá _ A recupera- tOMO<c-, que sao os_ Muustenos nao Pl.esJd~n,e Juscelmo ~ubltschek.
lia . .Ê:S.Ses mesmos recursos não podeçiw do homem.
pemutem a ~~stalaç::'o ~em da v;ge·
O .,r. Pe-_a.j C' LuJ.n,zco Quando l'iam ser novamcnt~ usado..<> para p.~w~
0 SR. JOS:E: FELICIANO _ . . . wna part·: aeles. l:5o o da Fazenda V. Ex a. na o g{J.~t.a de uma coisa é seguimento da con.struçã~ de br!WJ.lía?
reformas que. ;:;em Brasília, não se- ;·eclama_rá oito ou nove d a q u e 1 as ex~rcmad;, ( <•é to•·na muitas vézes.
nllm possJveJs. o orasiieiro era des- ··ca1xa5 ·
11?-JUSto _nas suas upreciações. Come
O Sr. Mem de Sá - V. Exa, está
C'ren: e d(' rea!tzaçôes publicas, na cioo Sr.
Juscelil::JO faz,ndo a apologia· da oondida.lura
0 SR. JOSÉ FELICIANO _ Ainda diZia, ha pouco,
nais, de vuiLo.
há lugar parü mais nove prédio:; do~ KnbitsclLk e o Dr. Israel Pinheirc do S:·. JtEcelino Kubitschek.
o Sr. llli'm de Sá - Aí é que m~> ,\1inist.érios.
nãc ~ào cs ~OJ.pados; o culpado é o Seo sr. Guido Jlllondin _ E' pcuto
EUJ preendo com a desc?nflança dt
o sr, ir! em de Sá _ É preciso nhor O'car Niemeyer, que fêz muita PXtremamznte impo:·tante. muepenV. Ex" na capc\ctdade ao ex-P1·e:51- con- truir mais, porque. como está coisa de modo errado. Por exemplo dente
da
candidatura
Juscc~ino
dente· · ·
Bra:>llia ainda ·não oferece condiçõe~ o P:enário das Casas do Cong:essu Kubitschek em 1965 •
.,0 SR. JOSÉ FELICIANO - Bra- materiais para que o Executivo se devPria ter ficado num 10.9 anda.r
sr2~~ ..e, o pnmt:.l·o atranco revolucio- mude. o que o Presidente Juscelino com jane.las abe!'t{tt 0 ·que tornarià
O Sr Mem de Sá - V. Exa. e,tá
n .. . '" s~'ro Bn~sil, neste século.
queria e acha' ótimo, e Brasília como ctesnrcessa~w 0 a~ refrie:erado. Es" te ceno: é do Partido Saciai DemoPedro
Ludovzco
Muito
·
d
p
d'
L
·
1
t·
J
d.
"
· ·
0
be•n'
·
sec.e os o eres eg-rs a 1vo e u 1- um elos g-ranúc::; Cl'l'Os do Sr. Osca: c• atico.
.O ·sr, ll!fe•r• db sa· _ 0 nobr·e or~- ciário; do Poder EXecutivo, não. Nlcmrycr.
É
1
'• ' .. Acredito que S. Ex" quer eleger-se
1 ú SR. JOS FELIC;LANO .:__ (Lendol' C:eclara qu,' o Presidente JUciCé· ;:>aro.J. levantar wna nova capital em
O Sr. Mem de Sá _ QuN·o retribunl ':ioJ - Numa rápida antevisáo d~
lino Knbilócnek procurava tranqw · ;panema, onde êle t(OSta de morar. a genero',idadP ao
nobre ser.1 actor r~sultados aqui pedidos, podemos dilidade em Brasllia. Vejo que êle tem ,:nde êle está com1do o nobre ora- Pe(iro Ludovico s. Exa. sabe que 0 .::er <Jle o IAPI e o Banco do Brasll
horror à tranquilidade porque, de- dor a apontar o número de dias em admiro nn<itc mais do que êle a mim foram (JS que maiores ap;,.cações fipois da mudança da capital pa1>.> que o ex-Presidente Juscelino Kubits- como e de ju::;! ira
· 1 zeram :,a Nova Capital.
Brasília, não veio ma!s aqui,
~hek veio à Brai,ilia, depois de eleito
o s
d
j
o SR. JOSÉ ~,ELICIANO _ 1!:.1e :oenador. Não creio seja mais de a v ~ Pe ro Lud:n:ico
Ob!·igado
O IAPI,. Instituto que construiu o
n:io procurava tranquilidade. Toau ctma dúz:..t. :l!:ste o ponto em que
· xa.
edifício-Sede. 1-1 blocos de c~.pa.rtaPi'eoidente preci:;arà de um ambiente êle desperta a. minha admiração:
O Sr. Mem de Sà - s. Exa. ~* menos na Superquadra líJ5, 11 ne. 305,
tr 8 nqi.Mlo pJra admmistrar 0 País. tem por Brasília o me::;mo horror refere à minhn veia de humor, que várias dezenas de bloc?S 11~ S11'1els2rn agitações e preocupações de or- que eu tenho. A única c:iferença en- acho necessál'ia, justamente para do- q:.~adrél. 't\!9-410, o dospltal JUnto ao
dem local, portanto, da esfera muni· Gre nós é que eu permaneço aqui e sar o que podo ria parecer paixão. No' N•1~leo B~ndeirante, o Pôsto. de \cicipai
êle no Rrio de Janeiro, ou viajando caso não h;, palx:'io e sim convicção., deJ?-tes do Trabalho na Avemda W~3
o Sr. Mem de Sá - S. Exa é pelo estrangeiro.
i\ respeito d. 0
c:_ma. incontes'àvel- Fm, porta.1to, ~os que mars_.' cons~rmno .amenle cl,ndiduto à Presidênc &
O Sr· Pedi o Ludovico - Permi'e mente 13:-, 1silia r. se merece 0 clima r~m ~m Bras1lla .. das ma1ores Imoda Repubiica. se eleito, creio que o nobre orador um aparte?
que t<.m. ~ão duas a, coisas mais orllzaçoc~ 1_1a Caprtal ::;;egundo o baterá extrema dificu:dade em. conci-. O .SR. JOSÉ FELICIANO - Com agradáve;.:; C:es!a ,,•da::le: 0 seu clima lanço publlcado no Dzarzo 0/zczal de
Jiar o horror que tem à tronquili- prazer.
e a po:t:~ de> .;mu~:~·que do Aeropôrto. ~7 d~. fev~reir? último . a_lea.nça a
dade as suas real!?.ações como govero Sr. Pedro Ludovico - o nobre (Risol. Ape."ar de tudo. 0 clima nã:J 1mob;llzaçao cerca de 7 bllhoes e 100
naute. Mas o que desejo sobretudo senador pelo Rio Grande do Sul tem é assim no sem p-ecartOO
rmlhoes"
acentuar e que amda não houve a em parte r>J.Zão quando se refere ao
·
O Banco do Brasil, sue> construiu a
mud2-nça da Capital. Houve mu- calor do Ministério da Educatão.
O Sr. Pedro Ludovico - E' o m~- Super-Quadra 114, a 308, as Quadras
danç•l do Poder Legislativo e do Po- Não é só naquele órgão mas em ·to· lho r do Brasil.
43 a 47 e 10 blocos na Super Quadra
r:u· JudtciJ,rio. Quanto ao Poder dos os outros que isto ocorre, inclu0 Sr. Mem de sa·. _ .'J'nd.• ontn.m Dup.a 405-406, está entre os primeiExetuuvo. amda ontem, por eXBm- sive no senado se não houve~se aqui oL:.crvei
"'
~
'
suas áreas e empregou alé 31 de deplo fui ao Mirlisterio da Educação e ar refrigerado. Aliás, nem o Senhor
. .a pro'_v"UPHç~o de um Sena- zembr·o de 1962 P" ·t0 d 8 br'lh'e
d
verif1quei a impossibilidade física de Juscelino nem 0 Sr. Israel Pinheiro düt ,·.m _t eJa,an ao md1Ce de 1oen• d
e
"0 s e
se pcder traiJal11ar naquele edificto são ct)lpados C.isso. A culpa cabe ao. c.as j,{l> tun ·•unário.> do Senado. To- cruzeiros,
O IPASE construiu o Edifício Se.
A tarde, os funcionários torram. na ;•,,·ande arquiteto e udm;rável téc-l' dos ,J.bem q:w a ext.rema secura dr
rstufJ:\. que al! se faz. ccmver~-0i CIJJ:, nico Sr. Oscar Ni-emenr.
Br.lsilia oftr; é co:we::~iente. Mas va- de e c~nt.a com 16 blocos construídos
din•r,;o8 funcionários ali e todos me
O Sr, GUJ.do Mond{n - Cuidado mos da" ee :)arato o clima de s·o:s:.· e 6 fm construçao nas Super-Quadras
cU;,·.crom n:'io ser possível trabalhar ;:.cm a arquitetura de Bra,;ilia que é lia é .bo'll E' só. O importante do 206 e 208, num total de 2 bilhões e
cl··n~ r o d<lq:;e;a casa de vidro, sob 0 um tabú.
q11e chz c ,;;,•naaor Pedro Ludovico r 500 m1Jhões,
soL De moclo que a mudança C.o
Pod2r Executivo mio está rea1izad.1
O Sr. Pedro Ludovico- Rea!ment;; que _s. Exa. isenta o Sr, Jusc"lino
O IAPFESP
realizou obras
nas
IYn. se realizará enquantc não 'e havia tabú em matéria de arquite- ~u!ntsch.ek d< qualquer culpa, EnSuper-Quadras 104 e 204, no valor de
con:,truirem novos Ministérios ~ ".11•'' 'tn-.1, poi~ S. sa. quando da conswu- ,ao o un:cv cu1pa~o é o arqu,.. eto 1 brlhâo e 800 mllhões aproximadacinqüenta mil residências para fut.- çãc. de 1:1rasília, não odmitra qctal- p~ssanao o ex-?resrdente· da R~ . Jú- mente.
quer reclamação, era um ditador. blrca a ser çomplrtamente in'€sponsácioni!rios.
O SR. JOSÉ FELICIANO O Penso que o Pres1d2nt>e, o mawr res- vel. As,im, de tudo aquilo que c;e teO Mmistério da Marinha consthuiu
aparte de V. Ex' tem meio cabi- pcn~ável por e.-ta obn. assim como nha feito de errado e de mau ! m casas residenciais na Avenida W-3
me:1to Com o levantamento que es- ? Sr Isr~el Pir;~e,yo to, a_l!l fr:>.cos Brasília. o Sr. JuscelL'1o K•lbitschl'k P bloc<Js residenciais na s
QQ114 é
turnos fazendo. temos verificado que .01am .tte pus1.ammes. c.1ante da comolpjamrmtF inor.Pnte. nnrn .. hN~- r.nnstrucões na área Visconde lb

I
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Inhaúma, tudo no total de 564 milhões, aRroximad!J,rnente.
o Ministério ela Guerra construiu
Quartéis do Be.~lhão de Guarda, 2
blocos na SQ 200, investindo até 31
de d~zembro de 1962, cêrca de 7®
milhões.
Resta_nos obtber, através de requerimento à Mesa, os dados exatos e
mais os do IAPC, IAPM, IAPB, Pe·
trobrás, companhia Vale .do Rio Dllce, BNDE, DNOCS, Caixas Económicas, etc.
Repita...se mais uma vez: são investimentos imobiliários de alta renta
bilidade, que não podem ser rigorosamente levados a débito da construção
de Brasília, senão em parte, eis que
tanto poderiam ser colocados aqui,
Manaus ou Põrto Alegre. Esclareçase que há até um projeto na C?mara, autorizando a venda de apartamentos a particulares, o que teduzirá
de maneira apreciável o vulto doas inversões dos órgãos autárquicos em
Brasília.
o Sr. Mem de Sá - O nobre ora_
dor permite um !Parte?
O SR.. JOSE FELICIANO Pois
não.
O Sr. -!~fem de Sá - Desejaria qque
V. Exa. mcJUisse no requerimento um
item a respeito do auto-financiamento
de Brasília. Cansei de ouvir dizer,
quando se falava nas condições da
mudança da nova capital, que seria
empreendimento auto-financiável e a
curto prazo. Pe!o que V. Exa. indica
parece que, por enquano, isto não se
ver~ficou e está longe de verificar-se.
Seria m!eres:>ante investigar que.ntos
anos serao necessários para êsse
auto-financiamento. A respeito
da
passagem em _que V. :J?ca. diz que
essas construçoes podenam ser feitas
tanto em Manaus como em Põrto Alegre, lembro que se construíssem em
Me.naus o:t em Pôrto Alegre estariam
ê:;ses. Institutos cumprindo com sua
fmah~a~e _no aplicar o dinheiro da
co~tribu~çao dos seus associados em
residências para. os trabalhadores. Não
é o que se _ve:IfJCa aqui. o IAPI gas
to~ _sete bilhoes de cruzeiros, contri=
b~Içao dos trabalh-adores das indústrias, para dar residência a senador~ a dez mil cruzeiros mensais.
E'
ii~mplesmente vergonhoso para o Instituto e para Brasília e que torna
completamente o avesso da rentabi
!idade do investimento. O Instituto
deve construir aplicando, de acôrdo
com a lei mais rudimentar, o precei
to de honestidade administrativa õ
d~heiro do trabalhador em oeneff.
Clo do próprio e não em benE-fício de
parlamentares,
O_ Sr. Peliro Ludovico - Tem tôda
razao o nobre Senador Mem de sa.
O SR. JOSE' FELICIANO - Vê V.
Exa. que desde o inicio fugimos ao
tema e 11-?. debate polít~co. Enquadramos Brasi~la como realidade nos temP<:S _ atua!S, Focalizamos essa instituiç!!-o .. como base revolucionária na
admimstração pública. Procuramos
seus dados para um conhecimento
exato da sua posição e, sobretudo, fi.
xar um ponto - e isto é fundamental :-_ tornar Brasília em perfeitas
condiçoes administrativas para comandar. Creio no auto-financiamento de Brasília e que êle seja perfei·
tamente realizável. Para conse<>Ui-lo
deve-s.e. disciplinar as arrecact'~.c:iies
das diVIdas dos terrenos e efetuar a
venda dos restantes, naturalmente, nn
valor a tuaI.
(Continua lendo)

Senhores Senadores:
O esfôrço de descentralizar a administração e evitar os vícios da ve
lha máquina burocrática, fêz com
que os serviços públlcos de Brasília
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tõssmn realizados· por Fundações, ta.is gamos é o que vemos, dando aspecto casso das entidades. lt iiJ negação doa
corno: Fundação Universidade qe feio, um aspecto exterior q~te nin- z;~receitos legais e o desacerto na pllir•
BrasUla, a Fundação Educacional âo guém aeeita ,jtqueles prédiOs ele vidro, te administrativa.

Distrito Federal, a F'Undação Hospita- construídos aqui no Planalto Central,
o Sr. Aurélio Viana- Muito bem.
lar, a Fundação Zoobotânlca, a Fun- e que, realmente, não proporcionam
0 SR.. JOSÉ FELICIANO _ As
dação Cultural de Brasflia, a Fun- bem-estar aos que Mi .trabalham, ou
desejam
trabalhar.
A
tese
central,
a
organizações
administrativas de Bra·
dação do Serviço Social e do Bem
Estar de Brasília e mais três em- Ele que deveríamos ter construido uma sília, que são experimentais na buro•
Capital
no
Centro.
do
Pais,
e:al
tese
cracia
brasileira
estão na. condemção
prêsas públicas: Sociedade de rransportes Coletivos de ·Brasília, Socieda· eu continuo -defendendo. Mas . a tese .Púi:IJ.i.r.A. No auge das atividade,. consde de Habitações Económicas de Bra- de que houve gastos inexplicáveis; a trutoras de Brasília vimos, por exemde que Bra3ilia concorreu tam- pio, a NOVACAP com aproximada•
sflia e Sociedade de Abastecimento de tese
bém para precipitar a inflação bra- mente 3 · 000 operários apresentar fô·
Brasília, tôda.s, sociedades por quotas sileira,
que é válida; a tese de que lha mensal de serviço de 35 milhões
de responsabilidade limitada e mais a as construções
não foram realizadas de cruzeiros trabalhando dia e noite.
NOVACAP e o Banco do Desenvolvi- sob uma fiEcaliz•lÇãc severíssima, tatl· E agora, quando o ritm? de trabalho
mento do Planalto S.A. Estas ent:decresceu qurse ao ponto zero, em
dades deverão· ser aqUI apresentadas to assim que muitos prédios racha- apenas dois anos registrar o gasto
para que o Senado as possa apreciar, ram, e muitos ainda hoje estão ra- mensal de 850 m;!hões de cruzeiros.
como elementos de experiência dos chando, e nenhum dos construtores São êsses dinheiros públicos qu€ quenovos moldes administrativos da Ca- dêses prédios está responsabilizado. ·em os defender. Nós que lutamos em
porque somos o paL~ dos fatos acaba- favor de Brasília .. _
pital do Brasil. '•
dos - essas teses devem ser discutio sr. Guido Mondin- Muito bem.
daE
e têm que ser analisadas. F,\1
O Sr, Guida Monãin - Permite me filio
à
corrente
onde
V.
Ex~ se
O
SR. JOSÉ FELICIANO - ...
V. EX'~- um aparte ~
encontra. Acho mesmo que a con.s- e em defesa das instituições aqui imO SR. JOSÉ FELICIANO - Com trução de uma capital no Interior plantaC:as. Queremos que elrs haJam
muito prazer,
precipitaria, auxiliaria o processo de com acêrto em seus trabalhos ad.:nldesenvolvimento E'conômico do Pais. nistrativos.
o Sr. Guida Monãin - As Fun- Brasília
não é isso que está aqui; são
Outro setor importantíssimo é o d9.
dações são, realmente, em Brasília, a as cidades
que rejuvenescem, e que
f
.
gro.nde experiência. O lamentável é se criam. ·Cad.a
pô3to de !!'asolina é re orma agraría · Veja Y · Ex~ que o
~
Govêrno do meu Estado quando ,10r
que mal começaram a funcionar já
um
núcleo
de
população.
E'
a
marcha
mim
rdmínistrado,
desapropnou quaestão sendo ameaçadas de ser substituídas por outra espécie de Funda- para o Oeste, é a reforma agrária <.e 8C% da área do Distrito Fedetal,
ções. Essa a realidade que constata- espontânea, que .iá principia Brasília pa~ando aos goiancs aqm radicados
mos pelo noticiário da imprema bra- é isto. Não é êste montão de pedra e há 400 anos, por alqueire de 48. ooo
cal e ciménto. que contempl!l-m<>;s por- metros quadrados, a irrisóna qurntta
siliense.
ql}e. na análisE' da CO?str~ça?, e_ onde de Cr$ 800,00, InsufiCiente ate para
O SR. JOSÉ FELICIANO - Apre- nos _os def~nsorE's da m~er10nzaçao da pagar a diária do hotel quando visentaremos uma a uma, através de Capital nao temos. J;UU~tos argu:ne~- 1 nham receber o minguado pagamemo
algarismos e legislação, procurando t?S basta~te re'peJtaveJs para JUSt;- pel:: tramferência da propriedade da.
a:dontar acertos e falhas qu~. fo- ficar os g1andes gastos que foram fel- tena a Brasília. Esta área do Disrem permitidas, verificar ·
xame tes.
trito Federal, quase inleir[l,mtme ct 2 uma
que pretendemos fazer de c
0 SR. JOSE' FELICIANO - Res- wpripria_da, está entreftue em mães
delas.
pondendo ao aparte do nobre Sena- do Governo . da Nação que devena
dor, que me honrou com êle. quero por mtennedio da Prefe;t ma do Di.;Sr. Presidente, Srs. Senadores:
dizer que os aspectos negativos da cnto .Federrl,
proceder a refo, ma
DÚmte do exposto, concluímos que construcão de Brasília são bem infe- agra:na. O que .se vê ê que são cteo custo ele Brasília é irrisório, com- riores aos po3itivos. E, sobretudo. corndos mais de dois ano.s. e n:1da.
parado com o que se propala pelo acreditamos que os fatos passados .se tEm felto: nada foi resolvidv.
Brasil afora, sem levarmos em conta q?ando Brasília e.s~ava em constr:to Sr. Aurélio Viana _ Mu;t b,
o sacrifício dos candangos e dos pio- çao, quando a Capital· se transfenu
o dn.
neiros anônimos e a repercussão do para cá e as obras estavam sob es- . O SR. JOSÉ FELICIANO - Como
feito histórico no Pais e no Exterior, fôrço total - deviam ter siúó fis- 'lmpla~t,ar neste pais, de mto milhões
.çom os seus reflexos na conquista e c1.!izadas pelos parlamentares brasi- de 9~Ilometros quadrados, o reforma
ocu~ação do nosso interior e ·na con- leiros. ·naquela época, para se apoiar z,e;;rat:Ia sem nos :Jasearmos na expe·
seq1'lente responsabilidade que Brasí- a honestidade ou não do emprêgo nencta da administra\'âO e, sobretu•
lia. terá na administração direcional dos dinheiros públicos em Brasíl'a. do, na grande revolução admm:stratie nas reformas estruturais que nos Deviam procurar essas entidades tô- v~ que sç procura promover no Brapropomos realizar".
das e, com olho avivado, identificar SJ! atraves da interiorizaç~o da czO Sr. Aurélio Viana - Permite o que fôsse honesto e o que fôsse pltal Federal? São êsses eJemcn,os
desonesto e combater as irregular!- que queremos trazer ao conl1ecimento
V. Ex~ um aparte ?
dades. O que não admitimos é a de~ do Senado e da N~ão, porque o desO SR. JOSÉ FELICIANO - Com turpação de dados e conceitos. Hoje, cas~ q~e vemos em Brasília não .se
muito prazer.
nesta altura, ver um político, no Bra:. br~utara rpenas à Capital da RepúO Sr. Aurélio Vilma - Nobre Se- sil, que ocupe a televisão e o rádio bl!ca; _dentro _em breve atingirá tôda
nador creio que ninguém contesta a para dizer que precisamos vender o a naçao brasileira. ·
tese da necessidade de construirmos Estado do ~~azonas e o ~~ Pará para
o Sr. A tília Fontana _ Permite
uma nova capital, no centro dêste pagar as d!Vld.as de Br.asl!Ia~ que te- v. Ex~ w:n aparte?
Pa.is. Mas, V. Ex~ não convencerá mos que curtir uma mflaçao resula ninguém dos erros que houve, fru- tante exclusivamente da construção
O SR. JOSÉ FELICIANO - Com
to da precipitação, ·da falta de pla- de Brasília, quando tudo isso, nobre todo o prazer.
nejamento na construção mais que Senador, não é verdade.
O Sr. Atílio Fontana _ v. Exa,
no sentido arquitetônico desta cidaEntão o objetivo do meu estudo é adaborda ? mais. iJ:?POrtante problema
de. As Fundações quase não funciot ' . f
.
Naçao brasile1ra
- a reforma
nam. Milhares e milhares de pessgas apon ar as !'Ilhas atu~is, corng}-las. agrária. Entendemos que a reforma
moram como se estivessem nas.-'fa- Dar prosseg~ume~to à UJ!.plantaçao d.a precisa realmente ser providenciada
velas do Rio de Janeiro ou nos 'mó- caP_It~l. no mtenor bras1l~iro, ~Mudar Pela experiência que temos de ao-ri:
cambos de Pernambuco; centenas de defmJt1vamente a admimstraçao fe- cultor, e de, modestia á parte e;tudioso desse problema dentro do País
desempregados, edifícios mal construí- deral para o Planalto.
dos, falta de prestação de contas.
O Sr. Aurélio Viana -Muito bem. e .em outros Países desenvolvidos e
Uma comissão chegou a declarar que Está certo.
adiantados chegamos á conc:u~ão de
a NOVACAP não possuía hvros de O SR. JOSÉ FELICIANO - Pre· que independe, própriarnente. a refor•
registro das suas despesas, conforme tendo, exatamente, neste moJnt.'l.lto, ~:1. Agrária. de uma legislação espeestabelece, ordena e determina o
o Sr. Eurico Rezenãe _ Muito
Código de Contabilidade da União. entrar no funcionamento das fundaNinguém sabe, exatamente, quanto ções e verificar o que está errado, bem.
o sr. Atílio Fontana _ 0 G'Jvêmo
renderam as "Obrigações Brasilia" e para corrigir; atentar para o que está
quanto foi entreguP à NOV ACAP. EU, certo, e defender o acêrto dessas ins- tem poderes para providenciar 0 aus
mer:to da produção de dubos üe que
membro da Comissão do Distrito Fe- tituições, se de fato merecerem.
deral, ouvi relatór'
impressionantes
Com referência ao que v. Ex' umi- tanto necessitemos no BrasiL b2m
a respeito da construção de Brasília to bem disse das Fundações de Bra- êles, não h,averá maior pro1l~1ção.
e da.s verbas a ela destinadas. Quan- síJia, há coisas de estarrecer. Legal- Precisamos de menhores sement?s e
do V. Exa. tiver conhecimento de al- mente as FUndações de Brasília dão a de alta qualidade, fator decisivo. tamguns dêsses maltórios _ porque Vos- mais absoluta autoridade ao seu che- bém. para o crescimento -da produção;
sa Excelência abriu o debate. no se- fe executivo que, no caso de uma ou precrsamos de preços estáveis para aue·
nado. para o assunto - vai ficar, de outra, é um secr~rio da Prefei- haja estímulo ros que trabalham no
por certo, estanecido, como eu e ou- tura do D. Federal e, no entan•\' no campo, produzindo mais e melhor.
tros ficamos. Plásticog empregados funcionamento orgánico vemos os Pr<ci1:amos de assistência técnica.nesses Ministérios. Gastaram milhões Conselheiros, que são órgãos fiscais e pcrqu.", empiricamente, também não·
de cruzeiros para comprar ês~es plâs- normativos, executerem a parte da pod n: os ter· maiores resultadcs do
ticos, que estão arrPbPnt?ndn nor tôda administração sém terem
qualquer que O!; já obtidos pelos bravos humm.s
parte. Em ca!;]o. Ministério .a que che- responsabilidade pelo êxito ou o fra- do campo e precisamos, sem dú~ida
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cl.e financiamento a fim de que o JJAI• ai:Ji4it. 11 cle6ta fQrtna estará ·feita, tnéd.lco-eacolar, de awneato de pro-: Virlo,a pontos 4o Territ6rlo obf<lteen.
ao agriCUltor possa adqUirir eqwpa· a. .no110 ver, a 1·efonna. açá1·ia. em dutividado, ~ preçOs miiWPos, Qe cul• do apenas a. i4éi& centrai.
mento, máquinas, tratore.. estes já DOIISO :fll.fa. Muito grato & v. Ex~ turas divers1!1ica4as de amparo de ...
• •104- ob-- Ir
'"•!tAi...-agora fabricados no Brasil, maa em ~ conee.tl&io do apa.rte.
tca.s, d.e armaaens t .Jloa tudo iSfO> ~ .__."" .ue a vc: ""' -Ia da
·
•- e
os .,.,od e
- . JOS.: FELICIANO - No-. Jaz pane dAea- ....... tunto
que ~"'.....c& a,rfcola • Pteuârta. do Pa~
~;2~:~
Cr:Idenci.as~en~~~ bre i:"nac~or, o Brasil precisa., real• ,obedece a ~ ~io, ~;"'dJaer, pode e deve
e'Vitada na futura rt.
independem prOpriamente de refocma mente de uma politica agrAri&, :aa ~ santído filosófico com resUlt.ados [orm.a. arrirla de que o Pa!.s realmen·
da Constituição.
São qUestões que 8Ha Verdadeira t~X~elliiáO de servJ.r a. quando realiz.ados, pro!undaaJente hU~ e neceesita..
encontram .solução imedla.ta. Preci- uma. coletlvldadc. C instrumento exe- manistas.
. Sr. Presidenf.e feita então uma to•
samos, como disse, de amrtet,tar a c::w.or dessa. I>olírica é que será a Re·
~. col!lo · político, acredito na : mada de pàsição; pa.rtamas todos pa:ra.
produçãQ de adubo. Temos po.:,sli:li.\1- fornta Agra.na, na. ~na campreensão nece.'!.&1d:de aa. Reforma. Agrana, por-la arranca.àa, que nos ;:onduza à im·
dades de produzir o fosfato e o ní- de que é um p~l>lema nacioual, em que, se os Estados do SUl wm condi· Iplant~ão definitiva de ..ado 0 Govêr·
trogenado em grande quantidflode e 1e tôda es.sa divers .. l':ação de condições 1 ções de qml.lldade de terra e de a.ssi.s-/' no no centro do Pa!.s, fazendo na exexcelente qualidade. Só não temo.s econô~icas, sociair e até ~lítlCRJ, 1 tência difereme dos Estados de nor· pressão do sr. Mlnistro san Tiago
produção de potássio, mas é pouco que. ~x!Stem nesse menso Brasil. Sei,,, deste, do no;te e do cenliro _do. Pais, Dantas, de. que Brasílla seja o painel
o de que necessitamos.
Com e;..::cas p~rfe1tamente, que V. EX~ fundamen· essas cond1çoes nunca deverao miluu da verdadeira administração nadonsl
providéncias teremos, enfim, aumen-: ta aeus argumente~ na .deficiêneia da 1 no u;,;pecto total da política agrária, quadro de ·comando da vida orasi:
tacto a produção, e as ~,· n1dns de! aLual s:tuação agrária: falta de as· i Esta deverá ter a elasticidade neces- leira.
ferró tecão o que tran.<p, ·:.:H di:ni- ''istênc.a técnica. de 2rédito, de in.se- sária à imp:.mtação,
no Tenirório
Era o (/:lf tinlu• 1 dizer.
(Mui:o
~u:ndu,
con.seqüentement.e, o .;eu llc;cta, de herbJc:lla,
de assi.st~cia · NadonaJ, de condições peculiares ·lO" belrl; mwto vem. l'lllmas).
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Ql'.i\l:T.1.-FEH:A, 3 DE .\BniL DE l9G3

C.ONGRFA~SO
NACIONAl.
Presidência
Convocação de sessões conjuntas para apreeiaciio de vetos prt"sidenciais.
O Pres'ictente ctn Sena:io Federal, no.s têrmO! do art. 70. I 39; da Cons.
titUiçao e ao art. P, n. rv do Regimento Comum, convoca as duas Casas
do Congresso NaciOnal para, em sessões conjuntas a realizarem-se n·Os dia.s
16, 18, 23 25 d· abril; 7. 9 14 · 16. 20, 22 28 e 30 de maio do ano 'ªm cur- so. às 21 noras e 30 minutos no Plenário da Câmara dos Deputados. co.
nnecerem aos vetos pre.sioenci>ns .abaixo mencionados:
Dto lfl àe rtbril:

- Veto cparclal~ ao Projet' dr Lel n9 4 8D6-A·62 na Câmara e núme'u 180.62 no Senado, que e.staoelece normas para a restituição de receita;
auwnza a reorganização mtern& das repartições arrecadadoras e dá outras providências;
- Veto tparCial) r.;o Projet-<> de Lei n9 4.807·A.62 na Câmara e nome.
ro 179-62 no Senacto, que. altera a le;pslaçáo sôbre o Fundo Federal de
Eletrif:cação e da outras prov1dênc1as;
_ Veto ,parcial) ao Projeto de Lei n9 3. 379-B 61 na Câmara e núme·
ro 134-62 no sen!>'Clo. quG dispõe sôbre o funcunamento de novos cursos
na Escola de Engenharia de OberJândia e dá outras providências;
_ ve•,o •parciall ao Projetr citl Lei n? l.293·B.59 na Câmara e nOme.
ro 34-62 no senado que cria o condomm1o Rural do Piaui e dá outrW~
D!'OVlOCnClaS.
Dta 18 de abril:

- Veto •parcial) ao l'roJeto de Lei n' 4.54-B-62cna Câmara e núme.
!'O 182·62 no Senado, q:Je orça a Receita e fixa a Despesa do Distrito Feder,14 para o exerctcw fmance1n df: 1963;
•
_ veto tota, a(l Projete: de Lei n9 1. 662-B-60 na Camara e nllme
·ro 159-61 no senaao. qua asbegura r.os tarefeiros da Fábrica de Calçados
do EstabeJectmentll Centra. de Matenal de Intendência do M~nistério da
Guerra os beneficias cta Lei n1t 3 483. oe 8 de dezemb1o de 19a8;
_ vet 1 1parc1al1 ao Projeto de Le1 n9 3 799·B-62, na Cà.ma;a e nQ.
mero 2-63 no Senr,do :JUe ~statJe!ece medidas de amparo à mdustria de
Ir •!'.SP~Jrte aereo e dá. ou•ra5 pr·w:dênc;as.

r"IO nQ 1, de 1963
Re l. a~o'
L

:do Conselho de Ministros e tem, dois
iobjetivos, ou seja:
.. _
Da c:omi~dio Mista incumb:da l I - Re:;ular a ri'stllmçao aos conde uprec.ar 0 veto parcial do Sr. I :ribulntr.s âos tributos recolhidos a
l're::zdcn:e :ta Repúv!!c:~. ao Pro .• ! n::1wr;
.
.
.

..::o de Let da Cânza;a no 4.306-!

II - P_:o1norer a re?rguniz::tçao aàSenac'o 1t 0 180-G21, ; !llllli.>Lrl!t!Va.> dos orgl!OS arrecadadorcs.
ln_,~ilui o projeto um proce~c:~o su~
vrrnÍ:::::".>o ,ntcma das revarli , :nano C!c re~~nu:çiio, def<":mcl.o ao Tri~
çoes anccr:da:ioJ{•:;, e dü ouirtlc! JUD).J cie Csn~:~s o encargo de mani·
pro~id·::c:a.;.
-~;:; ..~''· 1 ~~,:.'d'e.··a pGst<.dori" oôbre a sua
1

.4 de 1JC2

1no

oz~c csL.:::;cte~:e no1 n1as vara a rest-ztu:cêfo cfe nsc~:ta, aztlor::a are-

R;·Ltcr: Sr. Eur:co Re:~cncte ·
No uw d2.11 a:ribuiç5.s que l!Je con_
,··cem o artl'(O 70, patágr.afo lo, da
com·; it~,·,,ão Federal e o ar~igo 3."
i·~:ns III e IV do Ato Adicional •já
·· ~vogade;), o Sr. Presiden:e da Re·
pública vetou parcialmente o Pwjeto de Lei da Câmara n 9 4 806-A de
;962, (no Senado no 180-62)·, que es.
tabelece normas para a restitLJição de
Receita, autoriza a reorganização in _
t.crna das repartições arrecadadoras.
,, dâ outras providências.
ORIGEM E JUSTIFICAÇAO DO
PROJETO.

o Projrto foi apresentado a Câmar a dos Deputados pelo Sr. Presidente

Dto 2:1 e 25 de abnl·
Veto tparcial> ao PD1etc d<> Lei ll 0 2 285 B GQ na Cà>iH:·a e nll•
mero 183·62 no Senado, qua dispô\! .>óbre o Código Tr:lJ:.J.cHJO do u.,~nto
Feileral
·
Dia 7 dt3 1nll:!O
- Veoo t parclt.O ao ProjEto dE Lei ng 4. 676 · A.62 na Câmara e nil.
mer~ 163-62, no Senado que aplH:r. aos cargos e funções do Quactr o j~
. PessoaJ dos Orgãos da JustlÇn do. rrabarho da 3~ Reg1âo as dt.:;pc>l;,~oea
das Lets nvs 3. 780, de 12 de )'J!ho de 1950 e 3. 826, de 2:> Je novemt:ll o
da 1960 e dá ->utras provldênc:a.s.
Dta 9 de maio:
- Vet.o •parcla!) ao ·Projete dt> Lel nv 4 t70 B-62 na Câmara e nil·
mero 4-113 no Senado que eJt,era o Anexo 1 da Lei nv a 780 ae lt 1e
Ju!ho de 1960 na parte referentt aos Opcnrctoces Postais e dá outras t)ro·
vjdências .
'
- veto <Plrcial) a:> Projet · de Lei ng 2 568.B 61 na Câmara e nll•
mero 120·62 no Senado. que traz;siorma em umdades unlversrtánas ..a
cursos de Oaontologia e de Far:ntcla da Umvers1dade de Mmas Uerau;;
- veto <total> no Projeto de Lei n" 2 Olt·B 60 na Câmara e n•Jme.
ro 44·62 no Senart.l, que ::lesincorpora do Pat.flmOnío da Uníào e del':ll.
ve a plena propriedade de Socíe.dsde FllarmOníca "Lyra ., o 1m o ver s1.
tuado à rua S Joaquiw n9 239. na Capital do Estado de São Pallo.
Dta.s 14 e 16 de maio·
.
- Veto tparcial• ao Projeto dE' Lei n9 4 577-A.58 na Càma:3 P n:1·
mero 16.63 no Senado, qud reestr•.ltura o De>:artamento Nacwnar ae e.)r·
tos, Rios e Canais. transformando-e em autarquta.
Dias 20 22 28 e 30 ltl' mmo:
- Veto IP'lrciall a.J Projeto oe Lei n" 1 837 H ·50 n;1 C~mo.ra e :1\l•
mero 94-61 no _,Senrtco, q>le dí&põc sôbre o Es:atuto do r,a':lcllhadJt t'tU•
riU.
S<·nado Federal. 13 de março d2 1963.
AURO ;\1unR.I :\NDRAD"'
Pres:ct0n:.C

n9 3, parágrafo 2'', da Lei n•! 2. 354 de : Larões de ~(erl'lr;os ele cm~·) rx,: ::nre
24 de novembro de 1954_e o parágrafoj',n q•·.2at!as.pli:vüuú:ct1te_ftx?.,~o,_Nl~
19 do art. 48 da Le1 n· 4.536 d~ :!ll c:c,n>~~::> Nac,::•n:L !JC:l.c'O ó.l,~·l,., a"
de. janeiro de 1922. (Código de Cou- penal:dllde:; d? .:trt. 40, imp<JSLs p2io
tabilidade Púb.ica).
Tribtm~l ele Cont:1s, por cc:t,~i:o do
exan1e à:J.3

TRAMITAÇÃO DO PROJETO

dívld~s

rc!ac;ü~1.-·._nJ~!' .
Cf\S'J ti :c: ll 2

Pa;·,;:;: afo 19. "1..; .J

:s·

O proj~to origln~)u se de lnen,~a 6 cn1 ;id:ld~ irnp1 s~;;r!vcl dc·.:2~·~··.o ~o ~:: -~_:tr
do Sr. Presid2nte d') Co2s 2 .ho de .t1:i- auto-i: ·:1~-~~~o escrita do 1\lin_;)_:·c~ < ;·.1 ..

nistros, tentlo na Càrnara dn n 2 pu peten'c', que d·:u·a, se jul:c".r c:;;·._: _·,1tactos sido aprovado nos· têrmos dÓ te, ncs mesm()s papéis tl:' q;I' c ~,
substitutivo apre.:;entl'do pelo Depu- tarem <t insufic:êncla do.s cr(-:llt';.; e a
c . • • ·
tacto Daniel Faraco, relator da Comis. razão da des:1esa",
O Pcc;jt:to rsü\belece normas para a são Especial.
RAZõES DO VETO
re<;Ut<içro de n·ceita do Estado recoNo Senado Federal 0 projeto roi
tuch 0\1 descontada a maior. Para. apreciado pelas Comissões de Oo!l""·
O Sr. President2 da R2CJ:tbl'C'~ con
os fi':,; r: q::e se destin:~, prevê o pro. tltuição e Justiça, de Projetas do no. sidera contrário aos inte,·r:';es r._ ·c,o;e: o a nc<on:t:izüçii.o dos st>rviços das vêrno e de Fina~'1ças.
nais o di.::posiüvo vetado. Jus( t.2:1 o
: rpartJçó~s arrecadadoras, respeitadas
veto alegando que, a revog·ac::ão do p:1.
a~ tunçr'lês especificas, vedadas a criaDISPOSITIVO VETADO
rãgrafo 19 do art. 48 do Códi:.;o rte
çao de novos cargos, a admissão de
Incide 0 v.eto sôbre 0 Artigo 7Q, que Contabilidade da União, c::ms:ituir!a
pes~o·Jl a qualquer titulo, a atribuição dispõe:
grave problema para a Admimstrarêl()
de vantfl'5em fora dos casos previstos
com a eliminação repentina da ún'ca
~a le'!,i.slaç:ío em vigor a reclassifica"F1ca revogado o parágrafo 1° do forma de que dispõe o Executivo para
çoes que resultem aumento de despec a~t •. 48 do Cód1go de Contabilidade escapar, em situações de emergênéla
sa. Autoriza o projeto a abertura de Pubhca (Lei no 4.536, de 28 de janeiro e de necessJctade impreterível, à rigl.
credito especial Qo valor de Cr$ .·... de 1922)."
dez da execução da Lei de M?ios. De
3.000.CO~.ooo.oo (três bilhões de cru.
O art. 48 e seu parágrafo 19 da Lei outra parte, acha·o Sr. Presidente da
zelros) com vigencla em 5 (cinco\ no 4.536. dispõe:
Repúbl1CG que o Código de Contabill·
exerclcios finanqeiros consecutivos. o Art. 48. "Os chefes de repartições dade deva ser reformado e atualiza
projeto revoga o disposto no o.rt, 41, que ordenarem fornecimenw ou ore~ do em seu todo, e não com medidas
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lloladas que acanetem ccmequ~ncia.s
desfavomveJs e Imprevisive!~;.
CONCLUSÃO
O veto prcs:dencial foi pôsto em
tempo uCil. Está assim, o CoDgresso
Nac.on:· 1 hab'lilüdo a se pron 'lrJChr
aôor2 , o m ·smo, na forma est~.beleci
da pe a Constituição Federal.
Sala das C~missões, em . . de ·.gG3
Bar, os Carva:lw, P;esidçntt> Eur;co Re:<ende, R<:la.t<>r - Leite Neto
-

UZf!!:w.de Carralho -- P.:í·c~7 a IJope.~.

ro; [;' J

(Seção 11)

EXPEDIENTE
DEPAR'! AMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR

~GERAL

ALF.ERTO DE BRITO PE:RE:IRA

Ruben.1 De-

CHEFE DO SERV!ÇO DE PU.BLaCAÇ6ES

CH~FE OA SEÇÂO DE RI:DAç..(O

MURILO FeRREIRA AJ.,. VE:S

FLGRIANO GUIMARAr;:s

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
,.
SEÇÂO 11

C:u:c, tio Jl.[h·ta, inC1F!Il:da de
Velo r.a;·c:az cio Se1LC:. Prc.<dente ela Repúill1Ca uo
P. L: ;;J C: c Lei· ll" Câm·.!"C! mi mero '~C-c2 (nú.mero 4. 80G-P -62 na
Caca ele O(,g:;m), que estab~lece
C/); .:':::Gi o

Impresso nas oficinas do Departamento de ImprEnsa Nacional
BRASÍLIA

~;~~-~~~{i~uf.~i;:~aaaT~!~/;~;f~~n~Xo ~~:

ASSINATURAS

terna do.s rew:trtições arrec.adadoras e dá outras tJr::>vidi'ncias.

REPARTIÇõES E PARTICULARES

FUNCIONARIOS

Capital e Interior
Capital e Inter~or
REUNIÃO, EM 20 DE MARÇO
DE 1963
50,00 Semestre
Cr$
Semestre
Cr$
39,00
As 17,30 hoas, do dia "inte de mar96,00
Cr$
Ano
Cr$ 76,00
Ano
ço_ de mil novecentos e sessenta e
tres, na sala das comi.:.~ões, presentes
Exterior
'Exterior
os Senhores Senadore.> Leite Neto
Eurico de Rezende e Bhrros Carvalho: Ano
Cr$
136,00
Ano
Cr$ 108,00
...
e os Senhores Deputanos Ultimo de
CF.rvalho, Rubens Be;..rdo e Pereira
Lopes, r.:une-se a C0mi~são Mista
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
incumbida üe apreciar o Veto parciaÍ
do Ser.hor PrESidente :ia República ao assinaturas poder•se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses
Pro]elo de Lei da Câmara número ou um ano.
180-62 . (nt"nero 4. 8'~6-A-62, na casa
- ~ fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de
de ongcm l, que es':r·belece normas
esclareCimentos qu.anto :à sua aplicação, solicitamos dêem preferência
para a resLituição de Receita, autoà
remes~a
por meiO de cheque ou vale postal, emitidos a favor do
riZa a rc<crganização interna das repartições a:Tecadadoras e dá cutras : T.tsoure1ro do Departamento de Imprensa Nacional.
p:ovic.ênc} Es.
- Os suplementrs 'às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos
Em cJJeq:e~lCia ao prece:to Regimcntal a.s~ume a pre~idência o senhor I aos assinantes somente mediante solicitação.
~enadcr L€ile Neto que, declarando ~
- O custo do número atra.sàdo será acrescido de Cr$ 0,10 e, por
m.stalrda a comisl>ão Mista dJ':erml- i
exercício decorrido, cobrar.se· ão mais Cr$ 0,50.
na seja p!·ocedida a eleiçã~ para os

1~
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cargo,s de

~residente

e Vice-Prz3i.den-

···········

•
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&

~
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Abril de 196::.
da Mztéria, constituída pelos Senhores Deputados Leite Neto, Daniel Fara.co, Horácio Lafe:-, Jnyrne Araújo,
João Agripino, Oscar Corrêa, Cesar
Prieto, Bocayuva Cunha, Mario Beni
e Manoel Novaes.
A proposição após os prazos regulamentares para recebimento
de
emendas, foi discutida em 23 de novembro de 1962, em turno único, votada e aprovada nos trêmos do Substitutivo oferecido pela comissão Especial, nz sc~úo ele 27 de novembro
seguinte e fir.almrnte enviada ao exame do Senado.
Nesta casa co congresso, manifestaram-se as Comissões Técnicas, sendo aprovado o Projeto, e enviado a.
sanção presidencial, em 28 de novem·
bro de 1962.
RAZõES DO VETO
O Senhor Presdiente da Repúl:>llca.
justifica o veto ao dispisitivo acima.
transcrito, considerando-o contrário
aos interêsses nacionais, por isso que
a sua mantenção no texto do Projeto,
prejudicaria as minorias accioetárias,
com possível lesão dos interesses dos
pequenos poupadores, que se encontrariam sem defesa em face de gruPOs financeiros poderosos.
o espírito que norteia a aplicação
do disposto no artigo 18 do Projeto,
é permitir através contribuição dos
consumidores, a expansão futura daa
empresas con.cess;onárias de energia
elétrica, com interveniência da Eletrobrás, que efetivamente deve controJa,r as inversões por parte dos consumidores.
A prevalecer a alínea b, vetada,. a
contribuição compulsória por parte
dos consumidores, iria beneficiar, tão
sómente a concessionária, ficando o
grande número de pequenos acionistas sem possibilidade de participação
n:a diretoria ou nas deliberações de
asse. •nbléia. da emprêsa.

JONCLUSAO
te, respectivamente, através esct utí- 1 ------------~----'-------------,---
mo secreto, por l;édulas uninominais '
previste no artigc 81 do Regimento ln: Presidente da República ao Projeto de 19·62 (no 4.807-A-62 na ca.sa de
Diante do exposto, cremos esran•m
t~rno, p1ra tr nt::J clc~ignando Escru- de Lei da Câmara número 180-62 (nú-l origem), que altera a' legislação vi- os senhores congressiste:.s perfeitamentmr.dor o Senhor Deputado Rubens mero 4.806-.A:-62, na casa de origem) 1 gente sôbre o Fundo Yederal de ele- te habilitados a bem ajuizar do veto
que estabelece normas para a rest!- trificação.
·
presidencial ao Projeto de Lei da Cã•
Berardo.
Conclu'c;:. a vo.ta.ção, ap~u·a-se 0 se- tuição de Receita, autoriza a reorga~ .
,
marB número 179 de 1962 (número
gui"1i.e rc~C<lcadc,:
nização interm. das repartições arreTEMPE.:>TIVIDADE DO VETO
4.80-i-A-62 na Cár..1ara dos Depu- Pa:a Frcc!c'olte:
úC:cladoras, e dá outras providénc:as.
o veto presidencial respeitou 0 tado.s), qu cf.ltera a legislação sôbre
In~cian,do os trabainos, o senhor decêndio fixado no ntigo 70, pará- o. Fun. d.o,_ Nac,_io~al d_e eletrificação e
::: 2 r:?:;,.,, L ·103 C:ln-rlho 5 vo- Pres1dence concede a palavra ao se- grafo 1o da constitmcão Fzderal. I da Gllt•ilS p.ovldcnclas.
S~~i'l.:::or L~.le Neto - 1 voto
n~~?r. senador Em}c? Rezende, que~ na
O DISPCSITIVO. VETADO
I Sala das comissões, em de 1G63. _Para v.c:-.Prb.~l;:nte:
;J~,c~hdade de Re1ac.or, tec~ cons1d~João Agr,p•lW, Presidente. _ Bezerra
Deput"do u' 1 wro de car,nl:ho
·~çoe~, consubs~anciadas ~1n RelatoO veto do Sr. Pres.dente da Repú-~Neto Relator. _ Waljredo Gurgel.
~ voto~
' ·
" · - l'l~, c:rcunstanc1a~~o a ongem e tra- blicca incidiu sôbre a alínea b do _ Óovis Prstana. - Temperani Pe·
1r'1>taçao da ma Uma nas Casas do Pc'l·agrafo p do artigo 18 do Projeto , e11a. - Alde aSmpaio.
Senador Em :co Rezende - 1 voto. 1Congresso Nr.cwnal, bem esmo as r a-~ como se se.,.ue:
. .
.
·
1
O Senhor Presidente, após ag1ade- zões nas quais se fundamentou o SeArtigo r"s. Os concessionários de
Connssao Mzsiel, mcu:nbt~a ãe
C2<' a seus pa1es a suz eleição desw- nllor Presidente da República para, serv1cos de enero1a eletnca ficam auaprcC'etr o Veto parc.al (co Sr.
na o Senho;· senador Eurico Rezende, n? u~o de_ suas atri?uições. Constitu- torizádos a condicionar a ligação de
P_1 es:àcnte .da Rc~ublzca aoo Pt'O ~
Relator da matéria precípua à Co- ciona1s, apor seu ve.o parc1al ao pro- 1novos consumidores c contribuição,
JCio de Lez da Gamara, n.· 179-6~.
IDJEof o JH1sta.
cessado em tela.
por êstes, de importância equivalente
(n? 4. 807 .A-62, na Cc/a df! on·
N(:da mais havendo a trs·tar, en~m dis~ussão, não hz.vendo quem 1a até 30 (trinta) vêzes a conta mengcrn), que altera a legislaçao ~~ce.:a-se a Reunião, lavrando eu, Eu-lma1s deseJe fazer, uso da palavra, o sal prevista para o :ton1cC1mcnto pebre o Funào Federal de Eletrzjz,..
r:co Jacy Auler, Secretário, a presen- Senhor Presidente determina seja dido.
cacão, e dá outrás providências.
te Ato, que, uma vez aprovada, será assinado o Relatório.
·' . _
.
·
a.s.s:J~Jdo pelo Senhor Presidente.
E nada mais l_l,!tvendo a tratar, enParágrafo 10 · A c~~tl,bmçao :efe- i p REUNIAO, EM 22 DE MARÇO DE
Comissáo Mista, incumbida de . c~rra-se a Reumao, lavran~o eu, Eu- rida nEste artigo Sc•á capitalizada
1963.
apreciar 0 Veto parcial dq se- \ nco Jacy Auler, secretáno, a pre- pelo consumidor:
nh:Jí" presidente du República ao sente A.ta. que, uma vez aproyada,
a) mediante subscrição em futuros
As 17,30 horas, do dia vinte e dois
Proieio de Lei da' Câmara nú- I .:erá zssmada pelo senhor Pres1den- aumentos de Capit.al soei r~ da Ele- de março de mil novecentos e sesme; o 120-62 (número 4.806~A-62), te.
trcbrás efetuados anualmente de açôes senta e três, na Sa~a das Comissões,
na C'tsa de origem)' que estabepreferenciais, sem direito a voto cujo presentes os Srs. Senadores Walfredo
Zeca normas para a restituição de
Relatório nQ 2,· de 1963
valor cqnstituirá a subscrição da Ele- Gurgel, João Agripino e Bezerra Neto,
Receita, .autoriza a. reorganização I
trobrã.s em futuros aumentos de capi- e os Srs. Deputados Clovis Pestana,
interna das repartições arrecada- i
Da Comissão Mista · incumbida tal social da concessionária, realiza- Tempcrani Pereira e Alde Sampaio,
·
t
'd- ·
·
de apreciar 0 veto parcial do se- dos também, anualmente, em ações
.
C . - ·u· t .
b'
nhor Presidente da Repu'blica, ao nominativas ordin~.rias ou preferen- reune-se It omlssao "'"ls a. mcum 1d oras, e d a ou N~s prom en~ws. !~,
2~ REUNIAO, EM 21. Dllt MARÇO i Pro1'eto de Lei da Câmara no 179, ciais com direito a veto, ot:
da de apreci.J.r o Veto parcial do sr.
DE 1963
.
de 1962 (n• 4.807-A-62 na Ca'mara
b) . mediante
sub.ccrição
futuro Presidente
da República
ao (nQ
Prcjeto
t d
·t 1 8001· 1 em
d
de Lei da Câmara
n9 179-62
....
As 17,30 horas, do dia vinte e um ,
dos Deputados), que altera a le- a!um:~ 0 e capl a
:=t
a conc~s- 4.BQ7-A~62, n<t Casa de origem), que
gislação sôbre o Fundo Federal s ~~arm, em ações nommativas or i- altera a legislação sôbbre o FUndo
de março de mil novecentos e ses- \
senta e três, na Sala das Comissões,,
de eletrijicação e dá outras pro- n r s '
TRAMITAÇAO.
Federal de Eletrificação e dá outras
~ob a presidência do Senhor Senador·
vid,ênciast
'd t
I
O prOJ'eto em tel", encaminl1ado ao provicl-enc la s.
Carva lho,Senadores
Pres1 en .Leite
e, presenRelator: Sr. Bezerra Neto.
Barros
tes
os senhores
Neto
Congresso Nacional""com a eMnssgem
Em obediência ao preceito RegímenO Sr. Presidente da Repúbllca, número ~68-62, do Çonselho de Ml· t<J.l assume a presidência o Sr. Senae Eurico Rezende, e os senhores
Deputados Ultimo de Carvalho, Ru- u.sando da atribuição que lhe confere nistros, foi lido na Câmara dos Depu- , dor Walfredo Gurgel que, declarando
bens Bernardo e Pereira Lopes. reune- os artigos 70, § 19 e 8'7, II da Cons- tados em sessão de 15 de novembro de' instalada a Comissão Mista, determ!~0 a comissão Mista, incumbida de tituição Federal vetou pa!l'cialmente 1962. Nessa mesma sessão, foi des!g- na seja procedida a eleição para os
•l)l'eéiar o veto par~ do Senhor o ProJeto de Lei da. Câmara. nQ 179. nada Comi.ssão Especial para estudo cargos de Presidente e Vice-Presiden,
1
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resp2cUvamente, at~vés _esc~·utinlo vos cursos na. E:ocClla de lllngen~9:r1a 1 1• REUNIAO. EM 25 DE MARÇO
Relatório nC1 4, de 1963
DE l!ki3
~eereto, por oédula.s umn~ma111. pre- de Uberlândia, e dá ou'rll6 provldenDa Comissão Mista. inc;;;nl>ida
l'i.sto no artigo 81 do Reglmento ln· cias.
As 17,30 horas, do d!a vinte e cinco i
de apreciar veto do Scn;wr i': cterno para tanto designando EscrutrORIGEM DO PROJETO
de março de mil novecentos e sess.;nsidente da República ao . P, u r o
nado; o Sr. Deputado Alde Sam pato.
ta e três, nl'l Sala das Comissões, p~~de Lei da Câmara n9 1.29:l-B c.:e
0 p:·ojeto é de iniciativa do Poder sentes os Srs. Senadores José GUlaConcluída a votação, apum se o se~
1959 tn9 34. de 19b2, n:l Sena:iu',
Executivo
que,
em
25
de
agôsto
de
mard
Antonio Carlos e Josaphat Ma··
guinte resultado:
que cria o •·cond:J;niJ,,o liu: '.L r· o
1!}61, o suh:neteu à consideração do rinho: e os Srs. Deputados Manoel de
p;a.ui"
e dá outras prou,dênc.u;>,
Congresso
Wlcionnl,
acompanh_ado
~e
Almeida,
Pai'Ya
Muniz
e
Laura
Cruz,
Pal'a Prt>sidente:
Exposlçií.o de Motivos do entao ML~ reúne-se a Comissão Mista, incum·
R-:latQr:· Sr. Eugênio de RL·:·c•s.
Senador João Agi'ipino - 5 votos. nistro da Educação e Cultura, ?Om bida de apreciar o Ve~o parcial d.o Sr.
Senador Bezerra Neto - 1 voto.
o objetivo de efetivar as med1das Presidente da República ao Projeto de
O Senhor Pre.oidente d,l R p.ilJ::: ~.
complementares exigidas pele. Lei nú- Lei da Câmara nQ 134-62 (n9 •..... u.s.:\:1do <h atribuição qu;; llL' c,mfçre
Para v;ce.Presidente:
mero 3.8ii4-A, de 24 de janeiro de 3.379-A-62. na Casa de origem), que o artigo ~,·o. parágrafo 19 e 07. Il, t.a
Deputado Clovis Pestana - 5 vot~s. 1961, que criou a Escola de Engenha· dispõe sôbre o funcionamento de n<>- Co~lstituiçao :Fe;ieral, vdc:J p:;.rc.alDeputado Temperani Pereira - 1 rla de Uberlãndia, no Estado de Mi· vos cursos na Escola de Engenharw. mentf atendendo aos intp;,'o.,2'> u;,voto.
nas Gerais.
de Uberlândia, e dá outras providên- cionais o Projeto de L :i ü2 Cúr.w ;·a
n9 1. ~1!3-B de 1959 tno Sen..: :.o n 9
o Sr. Presidente, após agradecer a 0 PROJETO NA CAMARA DOS cias.
seus pares a sua eleição, design>~, o
DEPUTADOS
Em obediência ao preceito Regímen· 34 de 1962), que cria o "C:m;lo:nín. o
Rural
do Piauí" e dá om:··JS p.uH;1,nSr. Senador Bezel'l"a Neto Relator da
•
tal assume a presidência o Sr. Se0• •
Na Can~ara Fed~ral, a pr~poclçao nador José Guiomard que, declaran elas.
matéria precípua à comissão Mista.
foi en~mmhada . as ComlSSoes de do instalada a Comissão Mista, deterO PROJETO VETADO
Nada mais havendo a tratar, encer- E~ucaçao. e Cl!ltUl a,. de Orçame~to e mina seja p 10cedida a eleição para os
O projeto, de auto:·ia do à, pu a:~o
ra-se a Reunião, lavrando eu, Eurico F1scallzaçao Fm~ncell'a e de FmaZ?--~ cargos de Presidente
e Vice-Presiden·
Jacy Auler, Secretário, a present~ Ata, ças, tendo rec<"bJdo emend~s _da pn- te respectivamente, através de escrutí- Ma.1oel de Alme1da. foi ap;·2c::::;'"ào
que, uma vez aprovada, será assmada mel:a das referidas Com1sso.~. as ni~ secreto, por cédulas uninominais, na Câmara em 3 de dezemb:o à:• !S:OJ,
pelo Sr. Presidente.
qua1s, no entanto foram reJeltadas I previsto no art. s1 do Regimento ln- szncto aprovado sob a forma ele um
pelo Plenário.
/ terno, para tanto designado Escruti- substitutivo, cujo texto é o se6ui:1.e:
Comissão Mista, incumbida de
".'\rt. 19 Na realizaçüo e e:.:cu:ç;w
nador- o Sr. Deputado Paiva Muniz.
apreciar o Veto parcial do Sr. PreO PROJETO NO SENADO
Concluída 'l. votação apura-se o se- do plano de a·eajustamento sóc:u-ecusidente da República ao Projeto
FEDERAL
nômico
das áreas atingidas pela illli:Jguinte resultado:
de lei da Câmara n 9 179.~2 (n~
Despachado às Comissões de Consdação conseqüente na c.om :n,çúo c:.a
Para
Presidente:
4.807·A.62, na Ca~a ~e or;gem) •, tituição e Justiça, e de Educação e·
reprê.sa de Furnas: a União p:·omoque altera a legzslaça~ . sob:e o I Cultura e de F'inanças, o Projeto re- Senador Antonio Carlos • . . . :> vo~os verá o ap:oveitamsnto racion,ü dos
Fundo Federal de Eletrzjzcaçao, e cebeu pareceres favoráveis de tôdas Deputado Manoel de Almeida 1 voto
terras d1·enadas pelo Depa: t-am,•n cO
dá outras providências.
elas, nos têrmos em que foi enviado
Nacional de Obras de Saneamento nos
Para Vlce-Presidente:.
municípios de Piauí e Capitólio, em
pela Câmara dos Deputados, e, de2~ REUNIAO, EM 23 DE MARÇO DE pois de aprovado pelo Plenário, foi Deputado Manoel de Almeida 5 votos Minas Gerai.s.
1963.
enviado à sanção presidencial em 27 Senador Josaphat Marinho . 1 voto
Art. 29 Slo desaprop:·iávcis por inO Sr. Presidente. após agradecer a terêsse social as áreas descritas ;w arÃs 17,30 horas, do dia vinte e dois de novembro de 1962.
seus pares a sua eleição, designa o tigo anterior e destinadas à constltuide março de mil novecentq_s e ses·
Sr. Senador Josaphat Marinho Re· ção dos lotes agrícolas. bem como as
O VETO E SUAS RAZõES
senta e três, na Sa1a das Comissões,
sob a presidência do Sr. Senador
O Presidente da República fez ln- lator da matéria preclpua à Comissão terras adjacentes que devem S'.'r
Mista.
ocupadas com obra.<; ou sreviços neJoão Agripino, Presidente, presentes cidir o veto sôbre· as expressões "e
Nada mais havendo a tratar, encer- c~ssários ao bem-esta·r dcs ruricvlas
os Srs. Senadores Bezerra Neto e Wal- três funções gratificadas, sendo uma
ra-se
a
Reunião,
lavrando
eu,
Eurico
e
das respect.ivas comunidade.>.
fredo Gurgel, e os Srs. Deputados de Diretor 1-F, uma de S~cretárlo
Jacy Auler, Secretário. a present~ Ata,
Art. 39 Para efeito das de;"~p:·opria
Clovis Pestana, Alde Sampaio e ~e~-j7-F, uma de Chefe de Portana 17-F, que,
uma
vez
aprovada,,
será
assmad'l
ções previstas no artigo antcnor. s.,o
perani Perei.J:a, reúne-se a Gom1ssao1 e u~a. de. Coordenadora do IPOI, - pelo Sr. Presidente.
conside•·ados justos os preços vizo:·anMistá, incumbida de apreciar o Veto ~2-F , m-jme do ~rt. 2· do proj~to:
Comissão Mista, incumbida de tes nas zonas onde se operar a d".saparcial do Sr. Presidente da Repú_
Entende o Pr~s1dent~ d3: _Republlapreciar o Veto parcial dD Sr. propriação.
blica ao Projeto de Lei da Câmara nQ ca ~ue as r_efer1das d1sp~s1ço_es co::Presidente da República ao Pro179.62 (n9 4.807-A-62, na Casa de ori· I trar1am f!S mterêsse nac1ona1s, nao
Parágrafo llnico.
Nas desapropri1eto de Lei da Câmara n<~ 134-62 1 ações serão excluídas das L1denizações
gem), que altera a legislação . sôbre 1 obstan~e Já constarem da P:oposta do
<n" 3. 379-A-62. na Casa de ori* as valorizações decorrentes d.;,s obras
o Fundo Federal de Eletrificação, e , ExecJ.!tlVO, p_elo fato de dlSCr_eparem
gem), que dispõe sôbre o tuncio· realizadas pelo Poder Públfico.
·dá outras providências.
·
J da
Sl~temátlCa ~dotada tradlclonalnamento de novos cursos na Esnalmente subtramdo-lhe tôda a :..leArt. 49 A exploração das terras a
cola ·de Engenharia de Uberlân· que se referem os artigos 19 e 29 da
Iniciando os trabalhos, o Sr. Presl- xibilidade. e de ocasiona em futuras
dente concede a palavra ao Sr. Se_ dificuldades à Adminlstrac!!.o,
dia, e dá outras providências.
presente
lei será efetuada pela "Pronadar Bezerra Neto, que, na qualida2~ REUNIAO. EM 26 DE MARÇO
priedade Rural de Piauí", através do
de de Relator, tece considerações,
Pondera,
ainda,
o
Chefe
do
GovêrDE
1963
lote agrícola, que não poderá exceder
consubstanciadas em Relatório, cirAs 17,30 horas. do dia vinte e seis de 10 a 15 hectares. n?.S áreas drecunstanciando a origem e tramita-ção no que, se forem mantidas as expresda matéria nas Casas do Congresso sões vetada~. ficaria a Administração de março de mil novecentos e sessen- nadas, de acôrdo com a qualidade das
Nacional, bem como as razões nas impedida de efetivar as modifica- ta e três, na Sala das comissões, sob terras.
Art. 59
A distribuição dos lotes
quais se fundamentou o Sr. Presiden· ções que, ocasionalmente, as exigên- a presidência do Sr. Senador Antonio
te da República para, no uso de suas elas do momento recomendam seja~ ca.rlos, Presidente, presentes os Srs. agrícolas de conformidacte com o ar-.
atribuições Constilucionais, apor Eeu determinadas. nos têrmos da Lei nu- Senadores José Guiomard e Josaphat tigo anterior será inicialmente LHa
Veto parcial ao processado em tela. mero 3.780, de 12 de julho de 1960, Marinho, e os Srs. DeJiutados Manoel mediante arrendamento aos agncultoEm discussão, não havendo quem a qual, no sea art. 11, estabelece que/ de Almeida Paiva Munlz e Lanm ores que exerçam diretamente essa promais deseje fazer uso da palavra, o "a função gJatifict.da não constitui cruz, reúne~se a Comissão Mista in- fissão em caráter exclusivo.
Sr. Presidente determina seja assina. emprêgo mas _vantagem acessória do cumbida de apreciar o Veto parcial do
§ 1.9 Terão pr.;Ierência para os arvercimento, nao devendo ser criada sr Presidente da República ao Pl'O·
do o Relatório.
pelo Poder Execut_ivo s!!m. que ~aja jet~o de Lei da C~mara n9 134-62 (n9 rendamentos os agriculto.res deslocados d<~. área inundada pela rep:-êsa de
·E nada mais havendo a tratar, en- recurso orcamentár1o propr1o e tenha 3 .379-A-62. na C as~ de origem), q11e
cerra __ se a Reunião, lavrando eu, Eu- sido p;·evista no regimento da repar- dispõe sôbre o funcionamento de no- Furnas e aquéles que exerci::un suas
vos cursos na Escola de Engenharia atividades agrícolas como peql!enos
rico Jacy A~ler, Secretário, a pr2.sen- tição que se destina".
produt~res. à me-rgem da área r<cupete Ata. que, uma vez aprovada. será
de Uberlândia, e dá outras providên· ra.da.
CONCLUSAO
assinc1da peJo Sr. Presidentf'
cias.
§ 2.? O arrendamento será realizad~
O veto em aprêço foi opôsto em
Iniciando os trabalh->~. <1 Sr. Pretempo útil e com fundamento no s!dente concede a palavra ao Sr. Se· pelo prazo de cinco anos, devendo o
preceito con$titucional consubstan- nador Josaphat Marinho, que, na Qll!l.·· arreadatário, até selS meses antes do
Relatório nQ 3, de 1963
clado no art. 70, § 1; estando o Con- !idade de Relator tece considerações, térm~no do prazo. (Jp~a.r pela compra
gr.esso Nacional, pelo presente rela- consubstanciadas em Relatório, cir ou nao do lote.
Da comissão Mista incumbidx tódo, habilitado a se manifestar ~- cunstanclando a origem e tramita.çãtl
§ 3.9 São expressamente proibidos
de apreciar o veto ao Projeto .le bre o· referido veto.
da matéria nas Casas do Congresso o arr::;ndamento, .sub-ara·endamcnto ou
Lei da C~mara n9_ 3.379-~-6_1 (?!o
Sala das Comisoões em ... de 1-,63 Nacional. h~m como ~s razões nM tranMerência do lote.
Senado n. ~3~-62), que dzspr;e so-, -Antonio Carlos, Presidente. _ Jo- quais se fundamentou o ::>!'. ?É'e"E."li'ti!n§ 11!
Os preços do arrendamento
bre o tunczo •• amento de novos sanhat Marinho. Relator. _
José te ds. República para, no uso de sua~ e veadas dos lotes serão fixados em
cursos n~ Escola d~ E~genharza oitioinard. _ Manoel de Almeiàa. _ atribuições Ccnstitucionais, apor seu i
ta~:~as. 9rganiza.ctas e aprovadas pelo
d'; _ub~rlandza, e da ou,ras pro , P ·v Muniz _ Lauro Cruz.
Vefo p'lrcial ao processado em tela.
vzdenczas.
' az a
·
Em di~cussão. não havendo quem Mlmstel'lo da Agricultura constantes
dos
l'espectivos contratos.
Relator·. sr. Josaphat Marinho.
Comissão Mista, incumbida de deseie fazer uso da palavre, o Sr.
§ 5.9 A falta de cumprimento de
apreciar o Veto parcial_tiQ Sr. Presidente determina seja assinado o
qualquer das cláusulas contratuais, por
Presidente da República ao Pro- Relatú.<1<1L
Usando das atribuições que lhe
t.onfere o artigo 70, § 19, da Consti-,
jeto de Lei da Câmara n9 134-62
E nada ma:.; havendo a tratar, en- parte do arrmdatár!o ou promitente
tuicão Federal, o Presid_ente da . ~e- •
(n9 3. 379-A-62, na Casa de ori- cerra se a Reunião. lavrrrndo eu, !ru· comprador, importará na rescisão do
contrato.
.
púi:Ílic3, re;-olveu. vetar,. parcial~ente. 1
gem), que dispõe sôbre o juncio- rico Jacy Auler. Secretário, a apre
0 Proieto de Le1 da Camara numero
namento de novos cursos na Es-. ~ente Ata. que. uma uml'l vez aproArt. 6g Cada arrendatário ou con3.379-·B (no Senado n9 134-62), quel
cola de Enqenharia de Uberlân· vada. serÃ q~c:.in<lcla nelo Sr. Presi- domino só poderá explorar um (1) lodispõe sôbre o funcionamento de no- t
dia, e dá outras providências.
' dente.
te agrícola.
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:Art. 7Q O pagamento do lote ser:l mais pe.ra oierel."l cedidos ao.s condo-' O :Presente anteprojeto uá resolver 1 "Na verdJde. a SUPRA, p_la extenrealizado em 20 (vinte) prestações l mínios ou a suas organizações me- o grave problema. pms prevê o trans-j são de suas atnbwções está em conEtnuais de igual valot, acresc1do dei diante aluguel ou revenda;
porte düquelas famllw~. de trabalha- dlções de levar a todo 'o País ('S próJ'tros de 6 ~~ (seis por cento) ao ano 1 c) preparo dos lotes agrícolas. para dores atingidas pela mw1dação de dromos de nossa Reforma Agrária,
< ,,,, 1 ados de acórdo com a "Tabela efeito de exploraç~o rac1onal;
i Fumas para o antigo "pântano do PJ.- envolvendo consequentemente, a área
1.1ce".
1
d) subscrição de cotas de capital dei ui", enorme área de terra. entre os delimitada do projeto.
Art. 8° o lote agrícola é indivisível cooperativas dos condóminos;
1 mlmJcíp:os de Pmí e Capitollo. agora
W
h.
.
e só poderá se1· v:ndido a que:n não
e) garantia de empréstimos contraí- em ob:as de drenagem. que estão sen. ao a, P 0 Jsso mesmo, q11alquer
1
possua outra p.opnedade no mew ru- dos em bancos. para efdtos de expio-! do reallzadas pelo Departamento de P~l~a .de subs.a~c.Ja dos elevados_ pro1-:ll.
ração e melhoramentos do lote. de Obras e SaneamB.1to. com o clarivi- pos. ~s que mo\eJam a decr_et.açao do
Art. 9° Por morte do arrendatário acôrdo com o convérllo entre a admi- 1 àente apow do Pre,l<ie:1te Juscelmo proJe 0 • que 0 Poder ExecutJco acolh~
. ·.ou prop;·iet.á.rio. havendo sucessores. nistr.ação do "Fun.do" e o estabeleci-[. Kubi.sc.hek. Nessa á;·ea de terra. dei' co. ~-.? .:O.aJs"
v!vo aplauso. AntPs. pelo
~st0s escolhe:·ão entre si o admL1is- mente bancário.
cêrc.a de 12 mil hectares poderão ;;er con~rar.o, 0 ·' _vetos ?·POStos p:·~c?ndem
r~trador do loée, oe não p·refairem.deArt. 17. Ficam isentos de quai.squer localizadas 1.000 famíLas pe>is prD- ape •• es .~dapta.-la a legJ.slaça~ mais
yolvê-lo a "Porpriedade Rural de Pi- impostos e taxas os contratos, têrmos pomos o seu loteamento e:n gleba.s ampla Ja ex1stente .. dand~-lhc de::tar\ui . medi2nte indenização das be:1Jei- aj~tes e ;registres rela~ivos a. está\ de .10 hectares cada unH, que ser .. o 1 te. amàa mmor r?oustez ·
/tonas reLza::lG3.
le1, mclus1ve para co:1C'2ssao de fman- c:d1da:s, med~ante arrenuameü:o, qu2:·
Art. 1() Exéingue-.se o arren<Ltmen- ciamento.
I aos des:t;cados da regi:.i.o de Fu:na.s. 1 ORIG.t.M DOS DISFC.3l T
te:
. .
Art. 18. As dotações. or·çamentá~ias / quer c os trabalhadm·cs vizinilo> do an-;
VETADOS
rcJ p:·lo tcmmo do prazo contra- para o ano de 1002 e ctedLos espccc1a1s! t.go pantano.
tl''•.:;
I destinados à execução dos p:anos, pro-1 F·.·..-d 0 0 p ...azo de .. .._,c.:.1d.nrncnLo. a
Tê>dao;
~.3 c:;.re.,.stes ve:::i:i1s
p2lc
tbl p::la re·•cisão do contrato;
gramas t projetn:; àe que trata (Sta lei , "u .
' .· . ,. ~-·", , •T"l·O
~ 1 S:n,wr p,ç;;_,,cnte da Ropu0llca tivec' ):2ca m::·t.ê do arrendamen~o szm serão automàticamente registrados pe- 1 ~ ano:;, 0 la V! ado. L.a u u. ' - d~ re.m on~;2m no texto do suosLtuticvo
10
c:.ix:;r ~ucL'~:Jr, em 00:1diçõ:::s de ex- lo Tribunal de ccntas e di.stribuíd·o.s c;~':1 p:·ar 0 re,~,~Je.~llvo. ,~~· _a) b~x.o: a? r.:·oje~o. adc~ado pe1a CsmLs ·.o de
pwrar aire~·:.rr:cnte o lote.
ao Tesouro Nacior::al, que os deno.si- »· "e 0 • para pa,.a.;lenco E:>~ ~ . u 0 ""' 1 E~onom1a da Camara, e que, aprova.da
Art. 11 Poderá ser rescindido 0 tará no Banco do Brasil à disr;aSição meG.ance JUros mod:cJs. tJ ansr~llllan- tam!J2m o::lo plenário da mêz:11a C as~
e:.·:·tndam.,er.to. quando:
do Mims.
· tério da Agricultura. em c~n- do-se ... ~ssm\_de h~m~_lue as.a.'anado do Congresw. sucedeu a-o texto o:·i- _
a) o acTê11datário explorar o Jo:e em ta e,s,pecie.l.
em .P•">'neta.l~ d.a ,er.d.'n' , ~
_
g1;;.al.
à ~3.C·J- '•c'-<O Cv.a
~~ as normas d e"'a
-' 1 ·
p
·
• ·
-'~" re f e- .· Para
da m,~,atüa
0 sa ld o ......,.,
e1 e
aragr afo urur,o.
. 2 · o bom0 eXILO
Q{) •..•
""éViam"p,et 1
cc··.u-l.U"l"
de sen regu~mnento;
ridas dotaçõ2s e créditoo quando não \e~_" ~~e
~c•r:o~P· d<> ~r;,_.v
- •. _,
.
b) o regime de comunh:',o preJu- utilizados, serão €scriturados como a?· a e,,radas n.:_~,~e~~ ale~, e , v ~~lS
, .,
_,
_, '"
d:c?<r o ap;·uveitamento eco.nómico do "l·estos a pagar'' com vigência de 5 tancJ.a - em d!->ca;.n~•a, c.. ~~e Vtl~-~~Jos, , D-::M ·d.~ expc~-?~ ..cremos .S:"'·arcm
lote(cinco) ano.s
co;·,l posto _de saude. p0..,,o ag .. cola, o.:; Sc"r~m e., Cong,-e,,JSt~. deVJC.•amenc/ nfo fõr efetuado 0 pagamento
Art. 19. 'caberá ao Ministério d~ r~ccla púmana., e:,:·
Em ~n:,?_D:I~o 1 t_e illJ.b;::t~do~ a oem aJwzar. d? v~to
do aluguel até 180 (cento e oitenta) Agricultura apresentar_ dentro do pra- ~~n'tral, equl·~lStan~: do:' ex ..' ea.v'> o.~: o.?. S<~nho, Pr"esld.ent~ d: Hep0ubll~a ao
1
dias subseqüentes ao vencimento. &al- zo de 60 (sessenta) dias. ao Poder ar~a .. 0 G?v,rno ,, uvv~ra l~va~~ar
"i ~· 0 J-~o <.e
da Ca~'" 1 a 11 · L.93-B
v~ motivo justo ou releya,nte, a crité- Executivo. a regulamentaçã~ da pre- se~e a.an ~~·o;uza?:•o." ~.um p_qu;-::o ho~- · ~e 19~~ \n" ~~: ?e ~9o2. no_ Senado~,
ll'lO do Ministério da. Agricultura
sente lei.
p.cul a 6 el.clas b"nca-.a e po.,,a1. pv~ .,\te ena. o Cv ..c.-DmU:H? R:u.,al do p., Art. 12 EXtingue-se 0 condo~ínlo:
Art. 20. Fica aberto um crédito de to de m~t~:·m~a~: epuz,:,~ul~ur:; P-Y.>- tu', e da outras provJdenclüs.
' a) pela adjudicação das partes in- Cr$ 50.000.000,00 para. atender as ne- to de racuot,le., •. ~fla, c,ntlo ~ocJa.L I Sala d·:ls Comissões. em .. de ••••
divisas ao cônjuge .sobrevivente ou um ces.Mde.des iniciais do Palno, e nos Or- etc· • bell:l como c.1ar ~a gra;:de e~- : de 1Sfi3. - Aarão Steinbruch, Presidos condóminos, tendo preferência, por çamentos futuros serão incluído.s ver- ~olap agnco~, ou :ne~~~; .. umn~:~t~o~
dente. -Eugénio Barros Relator. orde_m de idade, ? herdeiro varão. ou bas esp~ificas corresp;>ndentes à dee . r~p-:1r:\.,.ao pata •· ""' e 1
e. Lopes da Costa. Manoez' de Almeida,
1avraaores ·
marrdo de herd~ damicfiiado
no sapropnação para utilidade social.
Clemens Sampaio, Pedro Aleixo.
lote e com expenência agrlcola;
Art. 21. Esta lei entr~U"á. em vigor 1 . A fim de evitar· que se cr:e mtaiS j1
b) pela venda. do lote. nos têrmos na ~ta ~e- sua publicaç~. ,;evogada.s uma. repar,ição ~ública. com seu ~ucom.issão Mista, ine!lmbida de
dos artigos 59 69 e '1~.
BB d1Spos1çoes em contl'árlO ·
merosc funcwnali&no. e . sua clássJ.Ca
aprec<ar o Veto parezal do Sr.
Art. 13 o' Ministécio da AgriclulT&AWTAÇAO
e desoper-ante burocracia prop~
Presidente da República ao Prolbura, ou qualquer condómino poderi
q~ a área ~tea.da venha a ~.~titulr
jeto d.e Lei d.a Câmara n9 34-62
íter a iniciativa dos pi"~ de exO projeto de lei, na Cimara, despa- o Ccndomtmo Rural do J!I:U . ISto ~,
(no 1.293-B-59, na Casa de oritinção da comunhão dB arrendamen- chado às OOmiSsõe.s de Omstitui.çio € se~ entregue aos pr~C!P•'?8 arrendagem' , que eria o "Condomínio Ru_
to ou do condominio, no caso de in- Jus~. de D:orulmia e de Finanças. tários e ~utur~ propne~ár~~- embora •••. ral do Piauí" e dá outras provi:fração das cláusulas
teri«'
Em 21 de feveteiro de 1962 é a.nun- sob a or1ent.açao e sup.rvJSao de um
dênc:as.
·
Art. 14. Em qualq~ dos ~ses de ciada a discussão única da pi-oposição órgão estatal - o Serviço ~~a! Ru1~ REU?':IAO, EM 23 DE MAHÇC>
ll'eversão do lote agricola ao condomí- a qu.al tem parece.~:es: da Comissão ral. ,sugenmos esta au •:L~u:a. exaDE 1963
lnío, ou posse dketa do Poder Públí- de Constituição e Justiça. com emen- tamen,e, ~?~que. seu lema ~ a~~d~_r
c o. são asseguradoo ao a.rrenda:ário das; da CDmisão de Economia. com a~ pc· 1Jtlla~oe~. ru_ra.s a s7, a~~ da: ':.mAs
17,30
hJras,
do dia vinte e cito
ou propríetário:
substitutivo; e da Comissão de F'inan- dvntro dos ynnnpws de . O!,an,z~ç .. o
ças favorável' ao substitutivo. Em 2 d:1 Comumdade" pregHdcs pelo S:r- de março de mil novecentos e se3senta
e
kê.s
na
Ea!a
das
Comissões, presena\ o di:-eito à escolha da lavoura de 'maio de 1962 foi aiJ"·ovado o sub.s- vi~:o sscial, em vez dz pretender manqae já tenha feito no terreno;
titutivo da Comi.são de Economia.
ter as populações rwais sob um rí- tes os Srs .· Senadores ·Eugênio de Barros - Lopes da Costa e A:trão Steinb) indenizaç:io de benfeitoria, à
O projeto foi remetido ao Senado gido •·dirigismo".
bruc:h, e o.s Srs. Deputados M-.noel
ba.se do re~·pectivo custo histórico, rea- em 21 de maio de 1962, sendo, nessa
DISPOSITIVOS VETADOS
de Aime;da - Clemens Samp'l>G e
Jü:.>tado de acórdo com O.\ índices de Ca..<'a, despacha-1o à.s Comissões de
Pedro Ale1xo, reúne-se a Comi.s:<âo
csci!a~·ão úa moeda. e desvalo.rização Constituição e Justiça, de Agricultura
O veto apõsto pelo Senhor Preóiden- Mista. incumbida de apreciar o Veto
do u.so. s: gundo avaliação dos órgão.S e de Fi.-:1ança.s, tujos pronuneiamen:o.s te da Repúbiica incide sôhre fXpres- parcial à.o Sr. Presidente da R~pú.
compe:mtes.
foram a êle favoráyeis.
oões dos seguin\es artigo~ do proj~to: blica ao Projet0 de Lei da Câmara
Art. 15. Para auxiliar a execução
Por iniciativa da Comissão de Con.sn? 34-52 <n9 1. 293-B-59, na Casn de
dos Gbjelivos da prehente lei na pa.r- tituição e Justiça foi providenciadG
"Artigo 4o, "pela "Proprii:dade Rural origem l, que cria o "Condomín:~' Rute refe:-ente às terras descritas nos a audiência do Ministério da Fazen- do Piuí";
ral do Piui". P. dá outras provid~nchs.
seu.s art'gos lQ e 2Q, fica in.stHuido no da .sôb.re a m~•,éria..
·
Artigo 59, § 49. e no artigo 16, "pelo
Em obediência ao preceito Re<n;nenMinistério da Agricultura. 0 Fundo
o projeto foi aprovado em 23 de no- Ministéiro da Agricultura";
tal assume a ~residência o Sr Sem;_
de Dcsmvolvimento d<t Prop;·iedade VEmbro de 1962 subindo à sanção preArtigo 9Q, "à "Propriedade Rural aor EU[(ênio de Barros que ctec11rardo
Rural d p· .,
·
sidencial
'
do Piui";
' ·
o >UI • que sera fo1·mado
·
Ardgo 11 alínea c, "a critério do Instalada a Comissã:J Mist.,... iete nnna seja procedida a ei~u;:i.:J para o.s
com:
RAZOES' DO FROJEI'C
Ministério da Agricultura'';
cargos de Presidente e Vice ·Pres:dente,
al alugueres dos lotes arrmdados·
Ao justificar 0 projeto diz 0 seu
Artigo 13, "0 Ministério da Agr!- respectivamente, através escru~inio
1
b) preço.s das revendas das áreá.s de: autor de wn cos mais sérios proble-~ cultu~a, ou' ' ; "
•
•
•
secreto. por. cédulas unínomi•1ais. presapropriaàas quando as indenizações mas resultantes <la construção da re·
Art1go 15. no. Mm1sténo da Agrl- visto no art. 81 do Regimt>n.io ll1t?;·tíverem sido efetuadas com recurso do prêsa de Furnas é o deslocamento das cultu~~";
"
.
. . . . no, para tGnto designando F.~crntinn
Fundo";
populações rurais localizadas na área I • Art.Jgo 1 ~: à dlsP,?'"1Çao do MmlSté- dor o Sr. Deputado Clemens :=:::Hnpa,o.
- Para Presidente:
cl lucros obtidos nas reve11das da.s 6 sea· inundada.
, no .~a Agncu,~tura •. . . .·
tcll"~'.s abrangidas pelos planos agríSe 0 problema é sério para os fa .. ",A.t:go 1~, ao ~1msteno da Agr!Senador Aarã) Stl"inbc"Ch 5 v >tr·s
coJ,:·,;
zendeiros e prorprietários· ·de terras. · l-ltUI a apresentar ·
Senador Eugênio de B<.rros 1 voh
à\ dota~ões orgamentárie..o;;
prossegue o te:do justificador. muito'
RAZõES DO VETC
- Para Vice.Presidente:
e> doações.
mais o é para Os lavradores que traSenador Lopes da Costa 11 voto~.
Alegou o Senhor PrEsidente ba ReArt. 16. Os recursos do "Fundo" balham a trôco de salário para aquêâ
Deputado Clemeng Sampa!U 1 VJ'C
pública que o.s veto.s parciais apostos
5f.r.'o movimentados pelo Ministério les primeiros.
·
ao
proje~o
não
têm
outro
sentido
seda Agr;culture. à base de orçamentos
O Sr. Presidente, após a?;radec~r a
"Sem cúltura, sem capàcidaGe p.::~r· :1ão o de ajustar dispositivo.s do mes- seus pares a sua eleição, design·1 o ~:·
anuais de aplicação, aprovados pelo
Poder · Ex2cutívo, para os se!!uintes realizarem outras atividades, os enxa mo à atual legislação sõbre o assunto. sena·dor Eugênio de Barro.s Re.~te>r fa
fins:
deiros perdendo seu ganha pij.o, serár Observa q\J'E, pela Lei Delegada n9 11, matéria prec'pua à Comissão Mista.
a' desapropriação de novas áreas a.rrastado.s para os gra.ndes centro~ de 11 de novembro de 1002 foi criada
Nada mais havendo a tratar. encerurbmo.s. onde irão engrossar o Exer- a Su~rlntendência da Reforma Agrá- ra-se a Reunião, lavrando eu E!'rr<l'·)
para atividades agrícolas;
b) aquisiç1o de máquinas, imple- clclo dos desajustado' bisceteiros fa- rra (SUPRA), com as atribuições que Jacy o\uler, Secretã.rlo. a presen~e AH·.
mento> agrícolas. sementes. adubos, velados e não raro futuros delinquen- ~ pr·eenchem as definidas nas "vnressOes que, uma vez aprovada, .oerá as.•innda.
pelo Sr. Presidente.
i impugnadas.
tn.seticidas e fungicidas, plantas e ani- tes.
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Comissão Mista, incumbida de
aprecln.r o Veto parcial do Sr.
Presidente 1M República ao Projero de L.ei da. Câmara nv 34-6~
(n9 1.293-B.59 na Ças(Z de origem;
que cria o "COndornínio Rural do
Piui'', e dá outrM pruvidencius.

"em convênio com a Companhia l Concluída a Yotação, apura-se o 1 dc~emhro de HJ58, por considerá-lo
UTbanizadora
aa
Nova
Capital. seguinte resuEado;
i cor..}ráno aOi ';H 3fêsses nacionais.
(NOVACAP)"
' !
P" ... ·,. 1..,.
F OJ~l'
constantes d•1s itens a e c da coluna· - Para Ltdaen._..
O P ~
.i!. O
da.s Receitas (Auxílio.s da União), e ! Senador Lino ·e :Matos .••••• 5 votos, o projeto de iniciativa do ilustre
"em convênio com a NOVA CAP" senador Adalberto sena .••• 1 vuto ' deputado Sc'rgio· ;vragalhães, está asconstante da coluna das Despesas ! _ ?ara· Vice-Presidente;
·
i sim redigido:
2~ REUNIAO, EM 29 DE MARÇO
<Transferências) .
I
,
, ! "Artigo 1o Fica assegurado aos ta·
DE 1953
~ na parte da Di.>.::r:minação de: Senador Sigefredo Pacheco.· 5 vo,LOs t refeiro'3, com temp integra,! de tra9
n.e.;pe.'la. \Divi.~ào d,J 'fe.ó'Oll!'OJ na ver-/ Deputado · Pe.dro Alei X~ • • • • 1 vo,~ ' balho, da. Fábrica de
Calçados do Es·
As ,17,30 horas. do dia vinte e nqve ba
.2.0.00- Tran.;feténcill:S- 5Ubcon- I O Sr. Presidente, apo_? agra~ecer a tabe1ecinwnto central de Material de
de m:L , de mil ncve~ento.s e sessenta
0 i Intendência -do Mini.ó't"rio da Guerra,
.signaçao
2.
2
.06,
a
exrn·es.sâo:
:seus
parl's
a
sna
ele!çao,
destgna
& três, na Sala das Comissões, sob a
"em convênio com a Companhia Ur-: Sr. Sl'ne.dor Adalberto Sena Relatgr i o disposto na Lei n? 3.483, de 8 de
presidêncla do Sr. Senador Aarão banizadora
da Nüva Capital do Brasil: <la matéria p!'ecípua à Comlssao i dezemb.ro ele !1 &.
~ Stteinbruch. Presidente, present.es o.s
1 5
• Mista·
1 Art, 2Q Esta lei entrará em vigor
Srs. Deputadõs Manoel de Almeida - NOVACAP"
RAZõES DO VE'I'O
i Nada mais havendo a tratar. ell- :na data de s11a, pub:ic:o.ção, reYog·adas
Clemens Sampaio e
Pedro Aleixo
reúne-se a Comissão Mista, incumbida
.
.
'bl'
'cerra-sê ~ Reunii\o, lavrando eu, Eu-! as dispo.sições em contrário".
.. O. l:)e.nhor Pre~Idente da Repu lca: ; rico Jacy Auler, secretário, a presen- ' ORIGEM E <TUSTIFICAÇAO DO
d~ apr~~lar o Veto parcla:l do Sr. Pre·
PROJETO
:dente da Repúbli.:a ao Projeto de J':IS1lf:~ando o. ~eto, que apl!co~ ao.s, te Ata que. uma vez aprovada, será·
Lei d" .;:... ,:,·,;·,1 n" 34-tô2 <il9 1.293-B.59. dlSPO;SltlvO:S ac~ma,· faz notar a d1scre- ; as ·n da pelo sr. presidente.
.Justificando o projeto, declara seu
!la C::::.n sl.~ origem'!. que cria o "Con- pânc1a existente entre a ementa dos ; Sl a
concedidos· à Prefeitura do J
Comi.l•são Mista íncumbi,d,a de. autor:
domínio Ruml do Piauí'' e dá outras auxlllos
Distrito Federal, no Orçamento ela
rt
_})tu\<~ 1 ::~.t>~ ~~~.-r.
•
União para 1963. e a redação dada. a
ap 1·eciar 0 Veto par?ia~ 0 senhor; "A L!>i n° r,· 483. de 8 de dezembro
~residente . da Republ:ca ~o Pro- ! de 1958 ,dispõe, em seu artigo 5'\
Iniciando os tr<!.l.lalhos, o Sl', Presl- inscrição dê.sses auxílios. na Recelt.a
7eto de Let da Ca1JUI 1 a n 18 2- 62 i aue os ext.rariunv~rárlcs cont.ràtados e
den ''' conceda a pa:a.vrá a) Sr. Sena- do Orçamento do Distrito Federai, bem
(nQ 4.54Q-B-6 2. na .. casa de o_ri- I tarefeiros cujas funções forem declador E::.;énio de Banos que, na quali. como na.s dotações da despesa que a
geml • .que on;~ a. Despesa e jzxa i rada,s permart~?nt€s, ·na forma do disdade do Relator a origem e tramitaçãO: êles correspondem.
l!&a situaçã.:> acarretaria reais difL
a Rece1!ll: do, Dtslnto Feder~l para oosto no ~ 2°, cb L\ii nQ 2. 284, de 9
da matéria nM> Ca.'õas do Congresso
culdades na execução da·Lei de Meios,
o exercwlo fmancezro de 19tia.
de a~ôsto de 1!l!í4. nma wz eQuipaNacional, b~m como a.s razões nao~~ com grave reflexÇ> n<~; C8.ntinuidade do
2a REUNI~O. E,.\i 5 DE ABRJL Irados ,a fun~'nn1rios, p~ssarão à
quais se fundamentou o Sr. Presidente programa de obra.s públicas n& nova
DE 1963
categona de exkanume:ar!O mensa<L' República para, no uso de suas Capital.
,
As 17 30 horas d;:~ dia cinco de abril! lista,
atribuições Comtitucionais, apor seu
A correção da discret>ãncia venfic~- . cl.e mil' novecentos e sessenta e três,! o pre,.entt> projeto visa a estender
Veto parctal .ao pr :cessado em tela.
r'.: não foi pa.:-sfvel, dlU'Jl,Ilt.e a tram1-~ na Sala das comissões, sob a presi- ! os b!"nefícios aos tarefei:;oB da f"ábriEm discussão, não havendo mais tação do PrOJeto. no Oongresw, IJ:?r dência do Sr. Senador Lino de
• ca de Calr:<t:ics do Es,,abelectmento
quem deseje fazer uso da palavTa, o is&o que retardaria a s.ua aprovaçao tos Presidente. presentes os. senlwres Central de Materiv.l de Intendência do
Sr. Presiden•.e determina seja ,,;;s~na- com risco de comprometer,a sua apl!- Se~adores Sigefredo Pacheco e Ad~l- Ministério dl! cw"~'!'à. fund~tda em 111
do o Rela(ório.
caç(io no presente
en; face berto Senr., e os Srs, Deputados , de out.ubro de 1!'151, sendo sell serviço
.E nada·a mais
havendo
a tratu
en- dob prazo
fatal que a. const1tulçao
Hulnbert
cerra-se
Reunião,
lavrando
eu, É:un1
· .. o Lucen.a •. João veiga e p. e- · considerado d. e c fi. r. ·!i. ter permanet.lte. e
co Jacy Auler, secret.í.~!o, a presente ta e ece.
dro Aleixo_ reúne-s-e a. Comissão Mis-, s~us operários (f'n:. am, em su. ';':JaioAta, que, uma vez aprovçda, será as,;::
ta. incumbida de apreciar o veto. p::r-. na. cm~ mais de cmeo anos de e.et!vo
sinada pelo Sr. Presidcnt'!.
.,
CONCLU •• AO
cial do Sr. Presidente da Republica ! serviço ·
_
, ao Projeto de Lei da Câmara n,Q 182/
THA:V1ITAÇA0
' Diante do exp.osto. cremos es~arem de 1962 (J}Q 4. 540-B-62, na casa Je·! IJdó e n•and' rh a imp"lmJr. na
OS Srs. CongrcSSIS~s em .condiçoes de origem), que orça a Receita e fixa a; Càmare.
.2!Ll.f:l0, foi despnrhoclo
Relatório nll 5, de 1963
bem, apreciar o v_e.{). pa!Clal.
SJ. Despesa do Distrito Federal para o: às comic'.';QPS rlP (cnnstihldo e .JusDa coniissão ,';lista incumbida Pr~slden~e da ReJlu168
b llc6a2 ao oplXig ~ ~ exercício financeiró de 1963 ·
. i tica, de SE>txlr;o p~·,b'!co e de pinand
(n.
· ·
Iniciado os trabalho~. o. sr. Presi- . a"
. Le1 da Camara n · •
e apreciar o veto do Sr., Presz_ na Câmara d:;s Deputados) qu~ orça dente con"ede a alavra ao sr. se- l ç "·
dente
a Receita e fixa a
do D1stnt.o I
Ad.ã:berto §ena, que, na qua- l . A comi< 'ío
CoPstifut•·;o e.
f'er,
13.• dP; 19o2 (nu- 1 Federal, pura 0 exercJClO fmanceiro llictade de Reldor. tece
i hca opinou_ pr>;,,
1963
.ne.o .n.O
2 na Carnara dus de
R 1 t• ·
·r •da propo·'~"''>' . de S!'"V'ço Pub'1ro
Dépu.!ados1, que.. orca a Receita e
•
j consubstanciadas em.
r:> a ·OrlO, ~l -:
,. .
· ·:.~"·'c: ... ~ .. J, ..' ' : ·,r"' ...
ji:i:a a D:spcsa do Didrito Fer~eral
Sala das C~mlssões, em
de.
1 cunst.anciona~~o a ongem e tramita- ::Pd~v~l~;~·~;,~·,~::i· 1 ~;: 1 ~~~v: ~~-'~ ~",:
para o e.urr: c'o jin(lncciro de 1963. de 1003.·- LZIW de M. at.os, Pl'esidente ção d·a matena nas Ca.'>'as do C~n-' t'h t' F ·d-: ~L~ ;, . . c ' ~ ~~·,· .;" ' p·;. _
- Adalberto Sena, Relator - Szege- gresso Nacional. bem como as razoes: ,, ...1 IVO ,, -vd: ...•~O ck -~- \.ço .t
Rek!or: S:·. Adalberto Sena
fredo Pacheco- Humberto Lucena- 1 ftas quais se ftm<lamentou o S~nhor;hllco.
O Sr.
Presidente da República JOão Veiga - Pedro Aleixo.
Presidente da Repúólica para.. no! Em 14, 11. Gl. foi a«rovado. em pleusando d~. ~t:·:m:~:l.r} ·" '1te conferem
·
j uso de' sua.s atribuiçõe.s COnstituc:l'-:nário, o Stll!:''i~ul.i,·u· citado. firnndo
cs artigo;; 70, ~ 19 e 3°, itens III e IV '
Comissão Mista, i.ncumbida de 1 nais, apo r,seu Veto parcial ao pro- ;prejudicado o p;·o•eto primitivo.
dJ A'
Adicional. combinaios com'
apreczar o Veto par~zal d 0 Se1<hor! Cf'S'~<a<io em telE>,
T
,.
•
..
. _
Artigo 40 da Lei nQ 3. 751, de 13 de
Presidente da Republlca ao Pro·! Em discussão. não havendo quem 1i , N_o, ~enado me~;e;u r:aiece~e~ .:~
abril de 1961. vetou parcialmente o
jeto de Lei da Câmara nY 182-62, mais deseje fazer uso da palavra. oi'ora,\eis das.c.omts?es. ae ~egura"\a
Projeto de Lei da Câmara dos Depu(nQ 4. 540-B-62, .na Casa de ori- I sr. pre!lidente determina seja asssi- 'Nacional, Se1 Vlç~ ,~bltco
e FrtaC:os, que c,·ça a Receita e fixa a
gem), que orça a Receita e fixa a . nado 0 Relatório,
n~~ç.as . tendo, , a~.• s. sido ocn r?o em
6 .da <;>t:~1 ra ·
Despesa do Di.>~rito Fe:leral, para o
Despesa do nhtnto Federal para
E nada mnis haven,!o a tratar, er.~ dLJg~ncm, o. Mm 1:.t".no
1 cerra.:se a Reunião, lavrando eu, EUexercíclo 1''mnceim·cte 1%3.
o exercício financeiro de 1963.
~~~~1 • f~I. 0d P~.oJeto ~ptOv~do em
1
TE::.1PE3TIVIDADE DO VETO
·
1rico
Jacy Auler, Secretário, a preaen· · • sumn
a· sançao,
1.~ REUNIAO, EM 4 DE ABRIL
te Ata que, uma vez aprovs.da, será
O VEI'O - SUAS RAZ0ES
No caso 'presente foi obedecido o que
D::- 1963
assinada relo Sr. Presidente.
veto total verificou-se dentro do
0
dispõe_o
Artigo
§ 19, ao
da prazo
C:nstitui.
L
17,30
do dr'a qtla.tr·o de/
pra?rção
Fejeral,
no 71!,
tocante
con- 1 ...,
~
~ legal, e, obedeceu ""' seguintes
cedido para apreciação do veto.
abril• de mil novecento~ e sessenta
Relatório nf1 6 de 1963
principais razões:
os DISPOSITIVOS VETADOS
e três, na· Sala das Comissões, pre. •
', . .
.
a! à época de sua formulação, o
Da Comzssao MISta mcumbld_a 1 prOJeto se revestta de motivos IuteiIncidiu o veto parcial do Sr. Presi- sentes os Srs. Senadores Sigefredo
de apreciar o veto do Sr. Presz- · ramente razoávris, dentro do propó·
dente da Repúblicr.:, sôbre os seguintes Pacheco, Adalberto sena e Llno de
dente da Repi<blica ao projeto de si to de justiça e equidade que o !n.s·
dis):ositJvos do Projeto, c.m.>iderados Matos, e os srs. Deputados HumberLei da Cdmara n9 159 de 1961 pirou;
10 contrá;ios aos interêsses nacio- to Lucena, J'oã0 Veiga e Pedro Aleixo
reúne-se
a
Comissão
Mista,
in(nQ 1. 662-60, na Cdrnara das
·
,
.
nais:
cu~bida de ..tpreciar 0 veto parcial
Deputados), que assegura aos ta.- "b) com o adven •. o, porém, da Let
t
'bl'
rejeiros
da Fábrica de
Calçados
n. 4.069, de aqu~!es
11 de junho.
de 1962,
l) Nct prtrte da ctiscríminaç:ío da . do Sr. Presi~en e da Repu ICR ao
do Estabelecimento
Cerctral
~ dei sapareceram
motivos.
uma de.
J,'f'?.;
Receita. no título Tram.feréncJas Cor-! Projeto c", Lei da 0âmara nQ 182 ~e
Material de Intendência do. Mi- que o refer!dt? .~:I?! ma legal a.ss~g:u.mtes - Auxilio;; da União as ex 11962 lnQ 4.540-B-62, na Casa de onnistério da ·aucrra
benefícios rou aos beneflCiarros da propos1çao o
;:Jressões:
·
'
gem), que orça a Despesa e fixa a
~
·
en
d
t
tê
d
~,
08
''inclusive custeio de despl:'3as. das R.eceita do Distrito Federal para o
da Lei n9 3.483, de 8 de dezembro
qua ramen °• ·ncs .n~os a s ~v€'•
de
1958
mát!ca
adotada
pela
Lei
nQ
3.
780.
de
Fundações e const.ituição e integ;~!i- exercíeio financeiro de 1963.
·
.
12,7 .1960,
que significa sua equi~ação _:le Çapital nas ~'7-Pyêsa~ lt ex- I Enf obediência ao preceito Regi- Relator: Sr. Raul Smbertl.
paração ao 0funcionário;
pLraçao ae _se:vlÇOs PUllllcos e
, i me tal assume a presidência o Se'd t ·
'bl'
"em convemo com a Companh:a 1 n •
L'
d M t
O senhor Presr en ;e da Repu ICa,
c) dado o efeit.o retroat:vo da meUrbanizadora
da
Nova
Capital : nhor Sena~or
mo•
e
•.
a~
ql!e,
apoiado
no
artigo
7Q,
§ 19,.Ji'l Co!lsti- dida, o amparo que se propõe v.ria
1
•NOVACAP!"
i declarando. nstal~da a Coip-tS.Sao M~- tuiçáo Federal, e no artl~ 39
Itens ferir direitos já coDsolldados de ter.
ca.n:stRntes respectiv,\menfc ~s itens i
deternuna seJa procedida, a ele!- ni e IV, do Ato Adicional, negou ceiros, pois os s·ervidore.s por ela atina " c
i çao para. os cargos d~ Presidente e sanção ao Projeto de Lei da Câmara gldos ficariam em posição superior,
2• No quadro comparativo da re-! V1Ce-Pre.s1dente. resped!Vamente, a.trn- n\1 1.662-B-1960 (n9 159-61, no Se-/ para efeito do enQuad!'amento previsceita e despesa, nas expressões:
: v~ esc~utípio secre:o. por eé<lule.s nado), que assegura aos tarefeiros da to no P~no de classificaçãq. àquele,!
"inclusive custeio das cte.-:pesas das I unu:~ommms. prev1sto no art. 81 do Fábriea de Calçados do Estabeleci-jJá bénefíciados pf'las Lels núl:]l.eros ...
Fundações e constituição e inte·~··alj- 1 Reg1mento In~e1'no para tanto de- ment 0 Central de ~ateria! de Inten-: 3.9ti7-6J e 4.()€!J .. A2. ,'<ituação de P''ivizacão de capital nas emprê,;;n "!e ex ! slgnado E'crutmador o Sr. D€'putado 1dêncla do Ministério da Guerra os i légio. que não se ro9.d•ma. inrht.,!ve,
ploraçio de serviÇos público.s" e
I Pedw Aleixo.
lbenefícios 1. da Lei n9 3.483, de 8 de ,com o próprio espírito do projeto.
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DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAl

Quarta.:-feira. 3

CONCLUSAO.
.
1 za REU~IAO, EM 30 DE MARÇo 1· O projeto, . confçnne foi· aprovado] os Senhpres.D eputado.s Raul de Góes
DE 1963
pela câmara dos Deputados foi sub- · Ernani Sátiro e Abrahão Moura. nú·
·
·
A.sslm expostos os fatos vemos es·
.
, meticio ao examP do Senado Federal, i ne-se a. Comis.são Mista incumbida de
~r o Congresso. p~r~eitamente habi:
As 17.30 horas, do .dia trinta ·de·~· que o .adotou sem emendas.
I. aprecüir o Veto ~areia! do Senhor Pre]Jado a bem ap,ecrar o. vet<? do Se . \.março de mil novecentos e sessem.a. e
..
..
· s1dente da Republlca ao PrO.Jeto de
nhor PresiG.cnte da_ Republl~a a~ ~pro- trés na.· Sala das Comissões,· s~b a
O VETO· E SUAS RAZõES ·
Lei da. Câmara n9 2 de 1S62 m9 .•
jeto de· Lel da Camara n: l.,J2-~0 i)it';;;clênc;a do St'. Senador WllSoll
·
·
(3. 799-B dé 1962, na Casa de o:·ig'e::n),
(nu 159-61. no Senaüol • que assepna ~ Oonç3lves,
Presidente, presentes . os
o senhór Presidente da Repúbri" que éstab2lce medidas de. amparo à.
aos tarefeirús d~ Fábt'ica de ;Calça- i Srs. Senado1:es Oscar Passos e .Raul I ca, entfetanto,. houve por bem vetar indústria de· tran.s'J)orte aéero.
d0s do Estabelecu~en~o . Cen~l ~1 . ~e : Giubert! e os Srs. Deput•ados Arnal- , diversas expressões constantes dos ar·. · ·
" .
. .
Material'de Int.endencla do Mm1steno :ao Cerdeira, Gior<!ano Alves. e João tigca 1", 7'• e 27 do projeto,. os. dois
Em obedtencla ao _Prt;cel,o Regl!nénda Guerra os benefícios da ·::,ei núme- , Menezes, reúne-se a Comissão Mista. primeiros, originários do anteprojeto tal assume a pres.1denc1a o Senhor Sero 3. 483, de 8 de dezembro. de 1958.
' incumbida de apreciar· o Veto Total encaminhado ao Poder Legislativo e q ~ador· VJValdo L.HnJ que, d~la.1·an~o
. •
de 1963 do Sr. Presid.ente da República ao último, oriundo de emenda da Câma~ 111stala_da á Co~~s.sao. determma seJa_
Sala das ComlSsf~s.
'd
t
Projeto de Le1 da Câmara n9 159-61 ra dos Deputados, por con~iderá~Jas procedida a fle1çao pare. os cs,rgos de
1
-;- W zls~n Gf.nçaR ' est les. en ;_.se; (n°. 1.662-B-60, na. Casa de origem), contrárias acs uüer.êsses nacionais.
Presidente e Vice-P~!;)sid_en,t~, re.spec1
1
.nau Gznl: e? z,, e a or · .
'·, · que assegura aos tarefeiros da Fábrl- ·
. · . •
·
· ·c
tivamente, através escrutínio secreto
Passos - Arna.d_? Cerde:ra - G<or- c a de Calçados do Estabelecii:nent<> , As diSJl~lçoes vetadas e ,suas r,azo.es por. cédulas uninominais,. previsto nó:
fia no Al~:es - Joao Mene .. es ·
Central de Material de Intendenc1a sao I;IS, cantante da Mensagem .Presi- urtigo 81 do Regimento Interno para
do Ministério da Guerra os beriefic!bs clenClal (n 9 9, de.1963l :
tanto b~si~nando Escrutiandor 'o Se·Comissão Mista, incumbida de
Lei n• 3.483, de & de dezembro
"No .art. ·1Q •:pelo prazo de 5 anos, nhor Deputado Ernani Sátiro.
apreciar o Veto pm·ciaJ. do sr. da 1958
2
·
a partir de 1 de janeiro de ·196 , e"
Concluída a votação apura-se o sePresidente d{J República ao Pro- de
1eto de Lei da Câmara n9 159-61
Iniciando os trabalhos, o Sr. Pre- '
guinte resultado:
·
(n9 1.662-B-60, na Casa de ori- sidente concecte a palavra ao Sr. Se- ,
JtAZAO DO' VETO
gem), que assegura aos tarefei- nador Raul Giuberti, que, IJ.a qu~li- ~
.
. .
. .
. _ . . 77 Para .Presidente: . .
ros da Fábrica de Calça.dos do .dade de \R~lator, tece con~rdeTaço~. · Não há conveniência ei:n · e.ssegurar, !
. .
Estabelecimento Central de Ma- oonsubstancradas e.m .Relat\5no! crr. - P. or prazo tão .longo, a vigência. d, e~.·. - Se·n·a. d.o.r .A.urél.lo V1anna···
5 vo.tos
terial de Intendência . do Minis- cunstancl~ndo a or1gem e tram1tação_ uma subvenção .ooja tendênclã.. deve
• . . ...
·
tério da Guerm os beneficias da da· ;maténa nas Casas do C~ngi',esso ~er para desaparecer .à, medida que - SCJladqr . Viçtoripo Freire 1 votO
Lei n9 3. 483, de 8 de dezembro Nacwnal, bem como as razoes . nas ,.0 . · · id
·t t
d
vi
qu.ais se fundam:entou ·o St. · P'reslden- ' r .corrig a. a· e.s ru ?ra' 0 · ser ço .~ ''- Para Vice~Presidentc!':
de 1958.
te de Rep.ública .para, 110 uso de suas obt1do melhor a.~roveltamento dEIS liatribuições Constitucionais, apôr seu nba<; e do materJal.
- Senador Victorino Freire 5 votos
1• REUNIÃO, EM 29 DE MARÇO Veto ao processado em. t.eJa.
No art. 7Q "tant.o ql!ant.o possíy!;!l''
-Deputado Abrahão Moura 1 voto
DE 1963
Em diScussão, não havendo quem :
· t
e mais queira fazer us. o da palavra, O'
RAZAO DO .VETO
O Senhor Presidente npós agrade
.
As 17,30 h oras, d o d ta vm e e nov Sr. Presidente determina seja assi·
· ~ .
.
de março de mil novecento~ e_sessenta nado 0 Relat'ór'o
,
plano
de
Integração
Nacional
de-.;
cer
a se~ pares .sua eelçi.io .. qe.slgna
0
1
·
ve eliminar, . de· forma peremptória] o Senhor ser:-•tdor Vly!'lldo L1ma. R,~,.
e três, na; Sala das Comrssoes, . presente os Srs. senadores Wilson GonE nada mais há vendo a tratar, en- eoncepcão ·entre lt'nhas reconhecida- , la~or da matér1a pree1pua à conu~>Sao
çalves, Oscar Passos e Raul Giuber- cerra-se a Reunião, lavrando eu, Eu- mente ·deficitárias, que são a.s únicas .1 M1s:a .. ·
·
' ·,
ti. e os Srs. Deputados Arnaldo Cer- rico Jacy Auler, Secretáno,. a pre. a que· se refere o mesm·o plano.
· :, Nada, mais h. ayendo a tratar •. ·.e.:lc.erdeira Giordano Alves e João Mene- sente Ata . que,. uma vez aprovada.
zes, Í·eúne-se a COmissão Mista, ln- será assinada pelo Sr. Presidente..
Nn art. 27 . "assim discriminadQs": rJa~se a RcusniãQ,t. !ayrando eu, .Euric'o
"'
' ·acy Au1er, ecre ano. a:· presente Ate.
Cumbl.da de apreciar o Veto Total do
Sr. Presidente da República ao Pro. bem como sôbre. as tabelas;
I que,.. uma .vez aprovada, será a.osina<là
jeto de Lei da Câmam n• 159-61 (n•
R 1 t' · o 7 d 196
i pelo Sr. Pi·esidente ..
1. 662-B-60, na casa de origem), que
e a OrtO n' · , e
3
'"1 J- Exercício de 1962: e respec- · ·
1
assegura aos tarefeiroé da Fábrica dé ' ·
i tivas alinea.S 4 • b, c, d; e e
Co!Ílissão Mista incutnbi<la ài
Calcados do Est'ahelecimento Centtal
Da CoJ_nisSão Mistu, .incu7!'-bida-1 2 - Eltercício de 1963: ·e·-dúns· ·ali~ j
.apreciar cr Veto ·parcial do- Se1t1J,iir
de Material de lnten:dência-.do Minis..
de apreciar o veto wreszdenmal ao I nea.s a b 'c tf, e e"
.
" JPreJidente da República .ao Pro..;
tério da Guerra os beneficias da, Lei
Projeto' de l:ei da. Cdmara número
I
feto de Lei· da· Câmara 11.~ '2 de
3 · 799 -B-6 2 <n• :2, ~e 1963,-.no se-,
111 1' 3.483, de' s.·de dezembrO de 195·8..
RÀZAO DO VETO
I '1963
(!Í\'3.199-lríté l!f62,nil.Casa
· ·
·· · ·
· ·
nado) , que esttlbelece medzdils de
_
·
ã,6 ~ ·
)·
· · ··
Em .obe.diência- ao preceito. Regianwa•o à indústria 'dft transporte" ~
.,..
·.
· t
". , . ' · ..,, .. ~ngem ..·Alle estabe~medi:tnental a.s&ume a- Presidência- o Sr-.
~é;·eo.
·
- · .
Quanto à .subv~nçã'! ~~ 1.96~ ja fm 1
aas .de ampâro à indústTi.a de
Senador bscm: Pass<JS que; declaran-. • .
.
.
elà. paga. seguüdo -cr1térla.ti ~wop()lit~ •
'l;ranspp)<te 'i1_é1'co. ·
dv. instalada a comissão, determina"· ·Rela-tor: Sr. VlValdo L1ma.
pelo M~nlstro da Aer1má~ttlca
não_,
st-j!l procedida .a eleiçã~.para ~ carDe: acôrdg com p estabelecido no hA nwtlvo para lneor:t>o~a-la·'a. novfí '. 2.'1. REUNIAO, EM 2 J;>E. ABRIL
g·os de Prestdente Vlce-Pres;dente, f·.l'~' do artigo .70 da .Constitui,Ção, 0 lei.
DE. 1963
.~
. re~oectlvamep.te, - atravjs -.es~rutínio. Seu.hc1· Presidente· da; Repúbli<Ja hoUve
No que .se r~fer~ ao exercício de_
..
iS~creto, por cédulas uni~onn:nars. pre-· por bem vetar, parcialmente, 0 Proje- 1963, a .discriminação ent_ra :em 'ChO- ! • ,As l'U!P horas . do <lia dôls-â.e ·abril
v:.~to no art. 31 d~ Regtmento In.ter- to de Lei da Câmara n 9 . 3 . 799 .B. 62 que com as normas dos. àrtigos 49 e· de .mil noyec.entos. e 5e~en'ta e:·tr~.
r.o. para tanto_ des1gnai?do 1!;scrutma. na Câmara tn9 :2, de 1963, no .senado), 10 que conférem à , Mínistro da· Ae• t na Sala_ das Conu-sões, .sob a presJ•
.dor o ~r. Deputado_ G~ordano Alves. que ~tabe1ece medidas âe ampáro·à; ronâ.utica tt faculd~tie,de.·fimr
·
dêncla do Senhor Rena&>r Aurelio
·. <:oncntida a votaçao, apura~se o se- indústria de tr.ansporte a·éreo. . ·
trlbuição• de a:cêt'do ---com, àll ne;~~i- ':vkthhª. Presidente, pre~n:es' ps segu,nte resultado:
·
·
dades re~is". · · ·~·. ..
nnol'E5 .. Senadores .. Vtctorllio. Yrelre. e
..
.. ' :
-Tempestividade.
·
.....
Vivaldo Lima; e oo: ·senha.r.es::~Dz·puPara Preside11te;__
.
!
.
.
-- . _
l
CONCLUSAO.
tado.s Raul de Góes Erriimi .Sá-tl.ro ·e
votos
O veto ptesidencial .foLGpresentado !
Abrahão Moura reú'na-.st;l i Comissão
dentro cto decêndio ins.tituído pelá ~
Em face do expo..~to, julgam~ en- . Mista; 'incumbida de ápreciar o Vei6
. .
·
9
--. Senador Wil~on Gonça!ves · · ··~ . 5 !2 do :.u:l~v 70 da Ccnstitui~o.
contrar-se 0 congTesso Nacional habl·· ·parciaL do Senhor .pj·esidente da Re-- .Senador Oscar Passos
r
.
. ...
litado a apreciar devidamente o~Véto pública ao. projeto da Lei da Câãra
ORIGEM, JUSTIFI.CáÇAp. E. TRAMI- presiQ.encial apôsto .ao· Projeto. d€ Lei . n? a de· 1963 (ri 9 3. 799~B .ti-e ~962 .. llil
Para Vice"Presidente:
TAÇAO no PROJETO.
da Câmara n• 3.799-B-62 <n• 2&63, n? Casa d.e origem,. que·e.s~abelece 'me.--·Senador Oscar ·.PRSl;OS .. : ••• ;·:
.. . .
'
I senado).
. .
'
didas' !i-e ampat·o à indústria de'. tm;Js'
O projeto é originário do Poder· i •
• •
..
.
· .. ·:
dort~ aéreo.
-·Deputado João Menezes .. . ..
Executivo. 0 Sr. Ministro. da Aero- ! .sala das c;o.mJ.s;._oes, ·:em-. ~e · de
o Sr. Presidente·,. apó• aO'.., r.adecer. a náutica, tendo em vista áS reais ne-J· 19_63. ~. Aurel~Vzanna,.Ptesl,d.enteIniciando' os trabâlhos. , o Senhor
seus. pares. à sua eleição, designa o cessidades . e peculiaridades: da·lndús- Vw~ldp Lt~a, Relat?r yzct?Tino Presidente .concede a .palavra
Se~
Sr. Senador Raul Giuberti, Relator tria de transporte aére(;)' nacional, -Frezre:- .1lal!l" de Gqes - Ernant .Sit· nhor se.n!J.<!Or Vjva.ldo· Lima que,. na
da Matéria precfpua à Cómissão M!s- submeteu ao Conselho de Ministros ! tzro - Abrahao .Mou,ra.
qualidade de Relator tec·e considera.um· anteprtjeto de leL cmlCecteh(\õ 1 .
. .
, çõe~,
consub.stanciadâs em R,~latóíro
ta.
amparo oficial às erriprêsas'-de transCo~issdo Mista. ~cumbida· lle circunsta~~iadQ~ a eh~m é tramitavã~
Nada mais havendo a tratar, en.i:er- ·1'1 te ·
b
1
ã0 d
aprectar o Veto parCial JlQ Senhor da .matéha :nao, Casa. do Cünuresoo
1
ra-se ,a. Reunião, lavra.ndo eu, Eurico · ~F ~ â~~~~·-~di~aa :~~z dl! ~;.~e;~
I _Presidente da República aó Pro:. Nacional. bem ç,óm 0 as razões"· nas
Jacy Auler,- S,ecretârlo,: a .pxesente rar.. e.ssas empresas.
.1 .
feto de Lei da crtmara. n9, 2, ·de q.ua:~ se fundam~ toa· 0 s-enlwr· rre;
1
Ata que, uma vez api·ovada, seYá· as-:
.
1963 .{n~ 3;799-B .de. J!fti2. na Ca!!a s~<lente da _Wpúq)ica para·, ne uso de
atnada' pelo.Sr. ':Preside'nte.Na nietlsagem nç 15; d~:l'962:· or
de oriJ!e.m>. qué,esta?ele?e :medi-ISUas atribuiçõ.es Consutuciona#.'.apor
, Senho,· Presidente 'do Conselh,O ~e Mi- i
da 8 d
ampa
ii v,d t
n. seu Veto parc1a1
·
-GomjSBão Mista,, incU1n-fJ_ída;. de. pls_tro.s encam1.nh'QU à .apre.tll~çao do f ,
·
e
r0. · .t ... us na" 'te, ,. ,
·
'• ~o processo . .l'ln tela).
apreciar o V6to, Totaz ·do sr. Pre- Congresso )'h-clona! o anteprneto· em ; transporte., aé:r~o.
.~l discu...<sãç n~w hayeiã:) qUem
Bf'dente da 'República ao.Projeto· ... lJ,uestão. ·· ~,,. ··
.. · ·
;· 1 ~ 'R.Eu~. IAO, EM:: 1" DE;ABRIL maLs de<;cjo 'fazer: uso dà'p;:\!Ílvra. 0
de Le_! ~da C,(ima~·a "~9 :159.-~1' <n 9 "A rruHéria, ao ser estuda:'d~ peÍa Câ~
,
, ·DE 1!Nl3
. .
~:h~r I;'re.s;det:t_~ , determmou . seja
1,6{i2 B .60, na C~a de o:zgenn, ma,.a dos :OI"putactos, sofreu algumas \ ,
.
,
.
.
n do o R.latollo.
.:'
..

et:.

I

1

i'

i

' ' ' '

·

-

·

f'.

:e

I

ao

:e:

I

::::ea;r~al<~~~os t~~et;~:te.l~

~·õcs

A:~

prÚt.leir~.

~ad~

·h~.

eu..
.. .'·

Jd1r.
. .
. •after·a··
em suas . Co.missõ, e.s·.· Téch.!·...
fZ.30 oi:as .. do dai·.
ae 1· E.
·mais
venqó ··e.. ,.,.;\;rata'r;-:
otmentQ céntral. de jntetldencu,! cas.
.
_ . . ~..
. . .ab_nl ~a~ m11 novecmt?s _e sessenta e\· c.ena-se .a. Re:uh!ao; layr~ridp e~r .. Eudo· Ministério da· Guerra' os lfe·!\, ·comi5são de · Fin~nÇ-a<t. . então, i tres: ntt sa.Ja das COJmssoes, presentes nco Jacy AuJ'êr: .secretano a presente
?M/ícfos da Lei ·-:3 :483, de 8 -·de de- [ apresenli'i_u emend-a subst'tutiva, que . os S!'~hores s.e!1adores Vi~to:·h:ó Frei,., ~ta, que. um-3., vez 'a.!Jrovad~. será as1, re· tf1valdo L1ma e Aureho V1anna. e· hlHida pelo Sr.
tembro -de 1958'.
J·fói aprovaàa'.
PreSJdente;,
,h.
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fl:~idente, nos têrmos do arfi~o 47. número 16 do Regiment-o Interno; uro•
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Abril de 1963

PARTIDO LIBERTADOR
(PL).

blule:o a seguinte

Jefferso!\ de Aguiar IPSD - ES
Lobão da Silveira (PSD
PA)
MIINORIA
Lid(.-

1 . Aloysio de Carvalho - Bahia.
2. Mem dE 8-á :__ R. G. Sul.

HESOLUÇAO No_ !> DE 1963
Conced.~

PP_oscn!adoria a Antônio Menezes do Nascimento no
cargo de Chefe do _Serviço de Transportes, PL-6 do Quàdro da Se-eretaria do Senado.- Federal.
·

PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL
\PTNl

Al.'tigo único. E' aposentado nos tê1111os do artigo 191. parág:·afo L? da
L Catete PinheLo - Patá.
Çonstituição Federal, c<mb;nado com os ;:xtigos 345 item IV e 349 da Re2. Lino de Matos - Sãn Paulo,
ÍIOJ.u.;ão inimero 6. de 26 de fevereirG .de W60, n·o ca'rgo de ci1efe d~ Serviço
cle':Tran.sport-es, PL~6. do ~uadro dtt Secretaria do.Senado Federal, o Mo- PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
(PSP)
~i,St.t, P.L-8-.- Antoruo Menezes do Nascimento, com •as vantagens do" item ·.
J:I tio citado r.rtlgo 34;,. pci- sE: .arl:ar amoarado pelo artigo . 59 da Lei nú~
1. Raul -Giuberti - Espírito Santo.
m~·o 288, _de 1948.
2. Miguel Couto - Rio de Janeiro.
ien.!\<lo Fede1:a1, em z .oe.aoril de 1963. - Auro Mourct Andra.àe, PreP.\RTIDO SOCIALlSTA
sider.t~ ·dQ Senndo Fede1'aL
~~o saber que p sen:ú:1,, Ftcieral aprovou e eu,· Auro .Moura_ Andrade,
BRASILEIRO
(PSBl
PJe;,ictentc, n(j~ termo~ .elo <;trtif;O t.7, número 16, do eRgimehto 1nterno. pro:àmlrW ft seguinte
1. Aurélio Viana - Guanabara.
F.l!iSOLUÇAO N° 6, DE 1963
l\IOVI.i\'IEN'fO TRABALHISTA
Concecfe a1'c.<e1ttndo>'ia a Nelson Goncalves Rtbe_iro no cargo
RJ<:NOV :\DOR .
tte -r-:Jz,;ic (la .~etvi~'o ;Je Transportes,·_ do Quad1·o da secretaria do

.(MTR)

.SCJ.Wd-0 Eedcr'!IC,

l. Aarã_o Stéínbrucll -'·Rio de _Ja·'

1'\rtj.go único.- E ap•·H•ntado, n~s têrmos da. Resolução número· 37-, d.e 2·3- ,
neiro.
de novenibro de l-962, o -cor a vantagem .~ortstante,; dos attigo5 . 345; 4tem IV. ~
I•ARTTDO REPUBUCANO
dll. Resolução número 6, d ~ 19Gtl, no cargo de Chefe do Serviço de Trans• ·[
·\PR)
portes, P~-6, do C!'ur<lro da Stcretaria do Senado ·Federa.!, i:i -Motorist-a,
PL-9, Nelson Gcnçalves Ribf'ir{).
1. Jl)lio Leite - Sergipe.
·Seriado Foederal, erü 2 de i\Ólil de "1963. - A-ura Moura Andrade, PrePARTIDO DEMOéRATA CRIST.'\0
sillenté do Senado FederaL
.
<PDC)
P.:J.co sabf'r qttf' o E;cnr.do Fl'c1r-ral aprovou e cu. Auro Moura Andrade, I
Presfdente. no> têrmos do artigo ·47 número 16. do Regimento Interno. nro1. Arnon de Melo --,- Alagoas.
'1llllgo a st guinte
SEl\1. tEGENDA
RESOJ.:_,t)ÇAO N° 7, DE i963
~
1. Josaphat Marinho - Bahia.
Ct m·ede a;lOsentado~tr, c Godojredo Correia de 1'ole<..o do Qua2 • Herlbaldo Vieira _ Sergipe.
tiro (iu. Secr€iC!Ti(L do senado Federal.
.
'
ll.ftigo único. e· aposentado, nos têrmos da Re.soluçáo número 37. de 23
de novembro de 1962 _e com a vantagem consta~ te dos artigos 345 item IV,
RESUMO
Presidente nos têrmos do artigo 47, número 16, do R~gimento Interno, proArtigo' únioo. E' aposentado, ni:>s têrmos do artigo 191 parágrafo 1.9 da Partido Social Democrático
Por.aria PL-8. Godofredo correia de Toledo.
1 <~. S. D.) . ·: .•.•.... :. ·..•
Senado Federal. em 2 de abril de 1963. -·A uro Moura Andrade, Pre- _Partldo Tra':lálhtsta BraStletro
17
1 <P. T. B) ............... .
si•:knte de Eenact' Feot'ral.

-----·-··

-----------~--------

SENADO
MESA

____

FEDER. A'-'
W

:21. Juscelino Kubitschek - Goiá~.
'·22. Pedro Ludovico - Goiás.
PARTIDO TRABAI.HISTA
BRASILEIRO
\PTB)

Presidente -- Moura Andrade (PSD·
- SPl.
!
Vice-Presidente - Nogueira da Ga-l'
ma fPTB - MGl.
Primeiro-S,cretário ...:.. Ruy Palmei- 1.
ra tUDN-'- ALI.
2.
Segundo-Secretário
Gilberto Ma- 3.
rinho fPSD - GB>.
4.
Tercetro-Secretàl'lo - Mourão Viei· 5.
ra IPTB - AMI.
6.
Quarto-Secretário
Cattete Pi- 7.
nheiro fPTN - PAI.
8.
Primeiro Suplente - Joaquim Parente tUDN - Pn .
.
9.
Segundo Suplente - Guida Mondln o.
(PSD- RSl.
11.
Terceiro Suplente -:- Carlos Jereissati 1PTB - CEl.

REPRESENTAÇÃO PART1DARIA

1

g:

P.tRTIDO SOCIAl, DKl\lOCRATICO
(PSDl

_

It;nit~

~e~~~r~t.i~~-: .~:~~~~~:

Partido Libertador <PLl .....
Partido Trabalhista Nacional
<P. T. N. l .............. ..
P a r t I d o Social Progressista
<P. S. P.) ............... .
P a r tI d o Socijllista Brasileiro
<P. S. B.) .......•...••...
Partido Republicano <PR) ·-.
Par t i d o Democrata Cristão

15
2

Adalberto Sena - Acre
\ ( P. D. C_) .............. .
Oscar Passos - Acre.
i Movimento Traba:hista RonoVivaldo -Lima - Amazonas.
vador <MTR) ..... .-...... ..
Mourão Vieira -- Amazonas.
-:->.; .. '•
Artur Virgllio - Amazonas.
Carlos Jereissati - Ceará.
l Sem legenda .- .•• ; ••••••••••••
Dix·Huit Rosado - R. G. Norte
Argemiro de Figueiredo PaTotal ......••.•••••.•••
raíba.
Barros Carvalho - Pernambuco
Pessoa de Queiroz - Pernambuco.
BLOCOS PARTIDARIOS
José Ermirio <em exercício o suMaioria <39 Membros) :
pl<mte Pinto Ferreira) - Pernambuco.
·
PSD
Silvestre Péricles - Alagoas.
I'
PTB
Va~conc. elos Torre11 Rio de-. Janetro.
•,
29 - Minoria U7 Membros):

I

Joio Agripino !UDl''
PB)
V ice-Lidere.~
Daniel KriE>ger mn·; - RS)
Mem de Sá - f PL - RS) .
PEQUENAS REPRESENTAÇõES

Lider
Lino de Mat{).> <PTN - SP)
V ice-Líder
Aurélio Viana fPSB - AL)
II ,...... DOS P.-\RTIJ>OS

PSD
Lider

Benedicfo V;alladares (MG:
Vice-Líderes
Wilson .;>onçalves rCE'
Sigéfredo Pacheco ".PJ>
Walfréct0· Gurge1. <R:N'
PTB
...
Líder
Artur Virgílio fAM)
Vice-Lideres
Amam·i Silva <PRl
Vivaldo Lima ( AM)
Bezerra .\!eh <MT)
ODN
Líder

Da-niEl Krieger
Vice-Líderes
Eurico Rezende
Padre Calazans
Adolfo Fran--:o
PI,

fRS)
<ES)
•SP)
FR-l

Líder
Mem de .-:':·á (RS>
Více-Líder ·
Aloysio de Carvalho (BA)
PTN

2

Líder
Lino de Maws ISP)

2

Catete Pinheiro fPA)
PSP

l
1

391

Vice~Líder

Ltder

Miguel Couto fRJ)
Vice-Lider:
Raul Gbberti •ES)

64
2

66

Comissão de Constituicão
e Justiça
~
Presidente UDN - Milton Campo.!
Vice-Presidente - PSD - Wilson
Gonçalves
PSD - Jefferson de Aguiar
- Ruy Carneiro
- Lobão da Silveira
- J· saphat Marinho
l'TB - Amaury Silva.
- Bezerra N"t;
- Pinte Ferreira
UDN - Al{)) ·o de Carvalho
- Em ico Rezende

14 Nelson Maculan - Paraná.
UDN
SUPLENTES
PL
José Guiomard - Acre.
15. Amam-y Silva - Paraná.
PSD
Menezes
Pimen:
Nogueira
da
Gama
Minas
Ge,
Lobão da Silveira - Pará.
16.
- Leitt.. Neto
39 Pequenás Representações <9
rais.
·
Eugênio Barros - Maranhão.
Benedicto
Valladarea
Membros):
Sebastião Archer - Maranhão.
- Aarã:> E·teinbruch
17. Bezerra Neto - Mato Grosso.
Victorino Freire. - Maranhão.
PTN
- Heri~ ~Ido Vieira
lJNIAO DEMOCRATICA NACIONAl,. PSP
Sigefredu Pacheco - Piauí.
•'-.:: 11 ~tm• VIrgílio
(UDN)
Meneze~ Pimentel Ceará.
PSB
- Argemiro de Figueiredo
Wilson Gonçalves - Ceará.
MTR
~ Silvest~e Pérlcles
9. Walfre<1o Gurgel _ R. G. Norte. 1. Zacarias de Assunção - Pará.
PR
UDN -- AfollSI' Arinos
10. Ruy 0ameiro - Para!.ba.
.
I 2. Joaquim Parente - Piauf.
PDC
- Daniel Krieger
11. Leite Neto -Sergipe.
3. José Cândido- Plaui.
- Joãc. Agripino
Josaphat Marinho <Sem Legenda) .
12. Antômt. B.tlbino <em exet·cíc;o o' 4. Dinarte Mariz - R. G. Norte.
Secretário: Ronaldo Ferreira Diaa
suplentt- Ernesto Catalão, do PTRI 5. João. Agr'ipino - Paraíba.
Oficial Legislativo PL-8.
LIDERANÇAS
- Bah111.·
6. Rui Palmeira - Alagoas.
Reuniões:· Quartas-Feira.!!, à& 10
:n·a.s.
1:i .Jefferson ele Aguiar· Espírlto 7. Eurico Rezende - Espirita Santo 1 1
DOS BLOCOS PARTIDARIOS
Sant.o.
· 8. Afonso Arinos - Guanabara,lf
14. Gilbértc Marinho - Guanabara.
9. Padre Calazans -São Paulo.
MAIORIA
Comissão do Polhtono
15. Moura Andrade - Sãó Paulo: ~
10. Adolpho Fránco -. Parani.
Líder
das Sêcas ·
11l. Atifio ,.,on-tana - Santa Catarina 11. Irintil Bornhausen - santa Cata17. Guido Mondib - R. G. SUL
rina. .
_.
.
-.
Barros Carvalho - <PTB - PE)
TITULAREII
18. Bt!nedicto Vall~ares - Mfuàa Ge~ 2. AiltôniO: Cartoa -·Santa. Oatarln•.
Vice~LideÍ'~s
rais
-13: Dàiliel :Krieger ..., R. O. Sul.
PSD - Ruy \;arnell'o - Preside-nte:
19. Filinto MUller ..;. Ma.to Grosso.
114. Milton Campo.s - Mina.c Gerais.
Victorlno -Freire lPSD .....:.. MA>
PTB - Aurélio Vlanna vtce-·
Vll'!concelos Torres fPTB - RJ) Presidente.
20.· José Felici-ano - Goiâa.
·
ll-G. Lopes ·da COsta -Mato GrOAO.

1:
2.
3
4
5.
6
7.
8.

I
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I,;':: P:;s~~·:~:~"~.~i~~~--~Q;:_;~L~;i~~:;::/11 ~a~o;s ~p7_:l:sa]·l\.i,:J.~ .~;~ l. ;: :;~ :i,;~ e;,~iaF.~ ~ ; I;~;~n:,~~s. ~~~:~:~~~:~~~a~·;~~~!;)• se:n

Wil>on C':"l''"'·.f.>.

Dix B'iL E•»:·., ·''-'·
Heríbaido V.ülr,t_
Dlnarte \Lt; L:.

1

Jo~oé Câ;:;-L~•J.

··-

~-

-

I~e '~~~~~risla c

~..,

-

--

_

-

l 01

O

~

.... vv ...

);~:;; cc.s ap/~~fc~~~;.~~;r~~o . ~~ ~T.~ r~iraJ~áe
1

"

I

t'
Ao Sl'. S·.3lVHlnr R•,p~- C:--~rteH·o,
cta
PSD- Sigefredo PM·.krY.
1
1
de
PSD- Leite Net.:.
i -- PLC 11''
o s úni·
PTB - Ar~emiro "" .!<;;;:1eiretit'.
J co do a:·t.
''"
_:1.149. de 21
~~
PTB - Arnon de Me::>.
1
d., maio de 1957, que d.~põ'sôbre: do
PTB - Júlio Lei:e.
as~ocwdos oiJu:;ató; ;c.' do Se1 V~ÇéJ dt' i do
UDN - João Agripin.o.
~
M
ni~.:'a·:-::
.l
1
c.:a.
e
SPrnço
So:~l::d
Gos Eco-1.
da
UDN - Lopes tia Cost:1..
"
do
Reuniões: às 16,00 horas.
,
-~- Distribuiçá~-. ft{) Sr. Sr?nador An !
do
Secretário: José Nf·•; Pü.%ü.~ D~,nta.s,: tônio Cal'los.
de
AUX. Leg., PL-9.
. ~ PL1:1 n:' 2-63. q. ue acrescrma um
de
paragTRto umco a'" arr. 67 ria Le:
de
• ,13. 807, de 26 de agô..;to de 1960.
__

1 10

6 ,:;

t< .I.Lil

Paraiba
PrTn:l:nbuco,

I

I

PSD
Walfredo ou:- 51 ;:-l
J · G ·
d
ose
morna,Raul Giubertl
PTB
Amaury Silva
Heribaldo v:e,: J

I

5(1 LEGISLATURA, EM 2 DE!
ABR'fl D~ 1963

~~~;::·'·

Minas u 2 rnis.
Hato n,·os;-ü

t.êrra;;s do

·

Sala da CC'!1-lhi~ão Diretora. em 2
-c Aura Moura An, drade- G!l!Jerto ~lar!nho -- Cúllet.,
i Pinh,;iro -- Jom1uim Parente,

de abril de l%:L

:~i~~~~~~~~;;~f::;~';;,~~~~:::.

de Minas Oe,·nis.

n9

E' lido o seguinte

ôl. ~e 1963

OFíCIO
0

Sedacão final do Projeto de Re·

PRESIDl1!NCih D08 SRS. MOURA
ANDRADE E CHI.Bl'JRTO

Cd't.

no nnw de Porten·o, PL-6 . do Quadro da- Secretaria do Senado Federul,
0 Auxiliar de Pvrt:uia f'L-8, Godo~
fre:lo Correia de To]pdo.

cios Pn•,,oid<>n!.es dns A.s.semblé\n~ ·

Parecer

re~.olve:

E' apocsenLRdo. 110!1
191, ~ 19 da Cúnstítni-

ç;cs 3':~. it.em I e :H9 da Re.,oh!ção n\'
~- de JS60 e 5Q da Lei no 288, de 1948,

A

Vice-Pr~ident,.
(PSDJ - sen:tcJ.n!· Ro;y ç,,rneiro

Fedrnll

çfto FPderal. 'CO!l1binado com os arti·

Espí;·it.o R;;n·,,;,
RIO de .J:!l'<e;l'•)_
Gnan::• ü:; .· ..;.
Paranft,
.Rio l1r~tn;~c do 3'li_,
Goi~o ·

~:,,:onado

r\rti:::o único.

I

· 1

C~::~;~n'~:,gi:•::~ L~:: ai~ ;~~~l::~~~;~:l~~;~,A~: J~ ilft~~~~~,::::.'""'
T[TUU~;,.;;

_____

Abril de 1963
-~------------,,.,...,..,........,.._,_

-- 31 - 63
28 de marçJ d!' 1963.

solltctlo nv 9, de 1-!!63, que concede\
apcseniadoria a Antonio Menezes,
. .
.
,
do Naseiriwnto no cargo de Ch.ete 'ExcPlentl$slmo Ser,hor Pre.,•:cdn!le do
As 14 lwras e 30 mln•.ltf;; z: "hHll'cse
do Serviço de ·Tran,~portes, PL-6.! Sló'nado Fed·~ral:
presentes os Sr~. i"en''l;'on•. ;:
do Quadro da Secre·taria do Se
Tenho a henrrt de dirü;ir-me a V.
Adalberto Se-na
nad.0 Fed,:ral.
·
Exa para com•m:cB -Jh9 que somente
Vivaldo Limzc
A Comissâo Diret.cra apresenta a i mltrm. p:la leitura do Diár.o do ConArthur Vin~ítio
redação finJl do Projt>to de Resolução ll!re.'iso. t1ver~m os Sr.s. _Ministros do
UDN
Cat1 :>te Pillll\'i'o
11q 9. de l963, aprovado, sem emendas, \ Supre~o _Tnl.J~~a1_ Fed~J al ... o conheEn2ênio B,>.:-:·,,,,
nos seguü1 tes têrmüs:
, cim~n,o ao, di~"w w pt ofe, Ido_ nessa
F.ur!co de Rezer:d?
Viêtorino i"!'t'':·~
~
: J.}greg!a G?sa do Podl'r Leg;slatJvo
Antônio Carlo;;
Joaquim Parente
RESOLUÇi\0 N°
lp.elo ilustre S~mhor Semdnr João
SigE'fr('do Paclwc.:•
I 0 Senado Fede;· ai reml?e:
i ~~-r:p}n~; acn.''Rncto-os de grave fa ta
Meneo~~~ Pimentf'l
,um~,Ln"'·
PSD
Walfre:lo· Gurg•':
Artigo único. E' a.ponsentado n.os .t.ê~C~Hn 0 mesmo legitimo e sadio em.
Leite Neto
Arg?miro de Fi:":ue:rçLJ
~?s ~o art. 191. ~ ~ da Com;tJtm~ã,_u I penho qne nn1mou S. Exa, na defesa
Lobão da Siln i :·:.1
João AgTipino
~,cqet.l!· comhmado com os 31rc\os A~., da ilustn Casa Legislativa. a profliEugênio Barro.'
Pinlo Fe1'r<:>ira
;,.em lv, e 3~9. da R~·;?lut;ao n. 6, de gar n a<itudc mnl~â daquêlrs que a
.Júlio Leite
26·. de feveren:o .d· e 18!il), no. carg.o de a.gridem. inju~tific. aqamente. de.. vo. apreSi1Vl'Slre 'f>E-ri -· f>~
Heribaldo Vid,-,1
Chefe do Serv1ço de Trat~spOites, PL-6 SPntar 9 v. EXa. para 0 esclDrecimenPTB
Júlio Leite
do Quadro da Secretaníl do Senado 'o do se 11 ado. e a bem da verdade,
Aurélio Viam:,.
Leite Neto
lõ'l!deral. o Mot.oristn, PL-8, Anton10 informa<'Õ"~ elucidativas. salientnndo,
Pessoa de Ç~tõ•'·:F"I
Eduardo Cata]§ o
Menezes d? Nasciment~. com a v~n.;; desde lo2;Õ. meu propósit 0 de de~-vaVasconcelos Te:' •.
Eurico R'ezende
tagem do Jtem._I. I.,do cltado ~rt. .A:'Ine.c:r ".injusta e:'íttc?., f•md.ad~ em
Raul Giuberti
po: s~ achar amP!l;ado pelo art. 50· d'l, evloente eqmvllco. po 1 ~ e de todo. cerUDN
Aurélio Viàna Le1 n. 288. de 19~8 ~
.
i to n1ío h'wer esta Côrte. l'm delibeNogueíra d,~ GB!'il,l
Sala. da Com1s~ao Diret.ora, em 2 1 raçr10 admi!.li.strativa, aum<?ntado es
Lopes da Cof.til
~itw de .M':::ttc.,
de 2bn1 de .\91i3. -- Auro M"Oltra Av· vencimpnt<:·.~ de sen~ iufze'i, de refeZacarias de Ao.:·unç'],,
Moura Andrude
drade . - G?/,;t"·to ;:Ja,·:nho - Cattete;1 rênc;u 80 rea;e<s\e elE' 44': prev\.do no
Reuniões: As (jllar!a". ·f:i• a.<, às 16,00
Pedro Ludoviw
Pznhi!zro- Joaqn .. n Pare-nte.
·l'r·. 9" cia Lei n·' 3 .226. de 1f'f:O.
boras.
Lopes da Cost.1.
Bezerra Neto
"er 11° 62 d·e 1963
i Drvo e;,;clarecer, ae> pí·ows'to. que,
Pare
Nf>L<;on Maeulan_
• "'
'
'<,m seé'i'áo pública de 14 de novembro
Adolphú · FrRl1CÍ:J
Redação finu.l do Projeto de Re-~ de 1962. o Supremo Tribunal, julganSi;va
so'ucão n° l{), de 19<J3. que apo- do o recun;o d<' m~~dado de seQ1.l!'~1l
A1A UA COM'fSSí;,O OE LEGIS~ Amaury
lrincn Borrú:u cscr.
senta Ne!sor_ nonca.lne 8 Hibeiro 1!n ça 11° 10.240... decidiu caso .co~r1:r~o,
Da~1i~l KriPger
cargo de Che.f,- do Seniço d~ na esfe: n legthma de sua J~rEdlçao
LAÇÃO SOCIAL.
Trr.msportf's L.iD ()uw?n•• da Secre· rynva~P;<;:." h~uve pcn·,bem. mte;·pre0 SR. PRESID'EN1'E:
0 Sr. Senador Vívf,;C>J Lima. Prefaria do Senado Federal.
tar a aLpO<;JÇao ccnc1da no cJtnclo
sidente dá comi;,;são d<; Le:;koi!lcáo SoA li'ta de nre.·e,
a..,.,
n
a1·t. 9\' ela Lei n" :l.326, de mod1J a
1 'c~~_:. h" ~v~
cial, procedeu à S'-<;uinte di.;tribuição
,. ,; " , . ·d·· ..-'
~:~~
•
A
Comissiio
Diretera
apresenta
a
tom!i.-la extem:vt~ aos então recor.
em 25 de março dl' 19'3:3:
paÊe t;me~tot e 31 ".::'· · Se.J ,.tdo! cS ·
redação final do Projeto de Re.solu- rentes. Jui:c~s da Jus ti<; a Militar,
ia s~r erda
a
SP~~aO,
ção
n9
10.
de
1903,
aprovado,
Seln,
aguardando
a iá.s conformidade com
1
- PLS n9 8_,54. ql'.f cria o Se.\'Viço
a '
.a a at. ·
emendas. nos .segu:mes têrmol'·
;autorinrlos entendimento>: preced<'nNacional de Assíst~ncia à Veihiee
O Sr. 29 Secretário_ procede. à
RESOLUC_i\O N 9
tes .. de qu~ resnl. taram se:· deferido
dá outras providênciJ!,<;.
le-~.tu1·a da ata da .oessan antenor.
ae:.1e 1 e reaJuste p0rcentual do.s ProAo Sr. Senador Emieo R.:c:r:nde.
que posta em d:scussão, é semt O Senado I•'edcra! re~::>lve:
:~u:·~d'.}rec: ele Aut:uqui~s. por "enten_
debate aprorada.
I'
.
.
.
,
.
,
, ca trnn.si!:Jda em julgado, e aos mem- PLS no 4::160, que· mcdifJc:a os
• ,
•
•• ArtJgo un~;o.
E a~ 0 ·'%ntado. !1!)Sl b1·os do l'vlinistérir~ Público Federal. , .
Decretos ns. 94"2·-,-\. rle .J: de outubro
O .sr. 1·0 Se(.1#tar,o da conta dõ ,ermos ela l'Lsgl~ção n. 3 .. de 23 de r.~romotot·es.. curaaores, Procurador Ge
. de 1890 e 22.414. de• 30 déo jél.miro de
seguznte
novembro de 1,6 ... e ~o:_n .~ vnntitQ;!'m ral, Sub-Procuradore.s e Procur 2.dorce
1933,
·
·
EXPEDIENTE
const.an!e d~ artigo ~~"· um TV. da da Repúblka. nos têrmos de exausAo Senador Rl~'.' (;:u·ncirl'l.
I Resoluçao I:\· 6. de b"O, no cargo de t:vo e jurídico narpccr da Con.snHC.!'l~t
_ PLC n 9 '74--G~. ü,Tf:' (\.crc;,c:cnta · A."-.' 3 :lerimentos da comumraçao da J Chefe do Serviço de Tra~1sportes Pl· 6. Geral da República.
, .. ,
.·
CS\'01!1~ da Mesa do Senado para fi, do Quadro dfl, 81'c1·etar1'1 do SPn2.dJ
.
. ..
uma l~tra ao par:'r;ry-.J 1· ~~' ~rt .•6° sessão ·le:::islativa em curso:
1 Federal, o Mot(}ris:a. PL-9, Nelson. VeJa ..se; porém. q11e. r-m pnmllwa
da Let 605, de 51 V. {j''>' n•,poe so.
·
.
i Gonçalves Ribeiro.
·cíel1beraçao, o Sup!:€mo Tribtm2l Febre o repouso sern:nl!i ,·, n'un~rado e
- do Presidente do ·Supe.ior Trl-, Sala da· Com!ssfto DirPtora, em 2 dera! pnra limitar-lhe o Hlcance em
o pagamento de S<ll{>t,o 110.- c!ws fe bunal MilJta~·:
de abril de 1963. -~Aura Moura An benefício do Tesouro. havia detenninados, civis e re!q,nc,e ,
- d?. PréSidente do Supel'l('l' Tribu- dr_ade - GilbcTto. !l.Iarinl'!o. - Cattete !).ado. que .sôbre os referidos 4-!',; não
nal 1\lllitar:
.
Pinheiro - .Toaavim rare11te.
mr!disMm qua;squer
percentagens
Ao Sr. Senador A T< • • •" s~!v::;
do Presidente do Tnbnn"l de,
_____
adicior:.G is. ma:<. no exame de qu"
- PLC no 175-G2
al1 fl''t d1s- Contas da Uniào:
1
P::1réce o 63 d 1963
:adveio a última dech'áo, ··€!€ 12 de
positivos do Dce:·ci<o
3. ~18. que
- cio Chefe do Gabil'ete ClviÍ da I
{'
r n. . ' e
,mRrço de 1963. de nature7a executá.
autoriza a Instittl>:i:.'J d;; F·u:1d~1ção PrPs'dência da R.eplt\J!i,o;1:
I
Redacãn tina.l do Pro-i eto de Re . ria. teve de r~:cc:nhecP.:r, que, as.segHda Casa Popular. ·
- . d? ~hefe do O?bínc-:,,~ :'>LEtar da i
solução· n~ .~ll. de 196:~. ·alle cone e:::, rando o direito á citada majr>>'ação
PresJc1~ncJa. d.a Rep:<bl:eo: .
de aposentadoria a Godo/redo Cor-: de vemlm.entos, era uma copsequênAo Sr. Sermdor H<•:·:b:de: Vldra.
- des ::\'l:l,ms.tro~ cve F.,<. :r;:-"1
reia de -To!edo. do Quadro da Se-, cw !Wcr~sana.. em fa<::e da Je1. a !~ci- PLS n9 3-62, Qiir ~li:snJ. a reda.
da Ae,·cnu1ftica.
cretaria t!o· Senado Federal,
[dência _aaqu_e a., .P~rcentag~n~ so~re
ção do. § único do ar!. 2 · da Lei
da Educaçao e Cultu,·t<.
·
i tal maJoracao. FOI esse o umco flm
3.149, de 21-5-57. qür> d:ctcõe sôbre. ;~ , da Faze:pda,
A Comlssií.o Dirr>toria apresenta a qu~ tPve em mira eorn a Resolução de
orga.nização do Sl=tv!ço · d~ As-~istên- · da Marihh!l
re:la.çií.o final dr> Pmj8to de Resol•t- 12.3 .1fcfl3, cu seja, r.ancelar 11S limL
M:\ RINHO
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tações 'que consignara na Re~oolução
anterior, mas que depois verificara
serem legalmente insustentáveis.
Fato é que, proferida, como fot a
decisão pelo supremo
menctona.cta
Tribunal Federal, tornou-se ela nor~
• 1
mativa, atingin d o, em
conseqllenc a,
os servidores de todos os órgãos e
·tribunais federais até então não con. tení.plados coin a percepção de citado
reajuste de 44%, que o próprio Con.
gresso resolveu a seu turno não ser
privativo dos membrOs do Poder Executivo, em. ~·entido estrito. tanto que
votou verba orçamentária para pagamenta daquêle · percent ual ao M1ni.s
.
tério Público Federal, como consta do
orçamento da República.
No entanto, a forma executória da
decisão normativa se integra ·atravês
de deliberação administrativa, como
se mostra de prática tradicional .e
costumeira.

(Seçlt. 11).
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o mesmo, da<kt a sua natureza, quais-] Distrito Federal, 4 ie dutubro de
quer acréscimos ou abonos, ou diárias. 1962. - José Naujel, Procurador da
Custas na forma da lei.
República.
Brasflia, ··14 de novembro de 1962.
Aprovado _ Evandro Lins e Silva
- A .. C. Latayette de A.rL4ra~la _ . Procurador Gerai da Re. pública".
Presidente. Gonçalves (e Olzvezra E' o relatório.
Relator.
.
.
.
. . .
voTo

1 que

se fundamente nas mesm!l-5 razõe.t
, de d;.re1to e na mesma real!dade. do.
1 crescente aumento do cusi? de Vlda..:·
a~andonan~o, destarte, a. mterpreta.... ;
çao gra_ma.tl~al, de certo vttanda, pois.,
~cm~ Ja d1z1a ~ alxará do ano 1. 708•,
tal mterpretaçao, olba.nd\J só para SI·
letra da lei, destrói muita _vez a SUIII
Recurso Ordmarzo em Mandado de
. .
I verdadejra intenção
:
1, 9 ;;enhoré, Mznzstro
segurança n9 10.240 _ GB
úun.çalves t!e
Os membros .da Justiça Militar ti~{·
IO1zvezra (R la.tor) · - Senh~ presl.
t
ui
Relator. -.O Sr. Ministro Gonçal- dente). o pretendi.do reajuste d 44 % I veram sempre seus venclmen os eq •
ves de Olive1ra.
i.oi conferido pela Lei n9 3 8 ~6 de pa.I'I3:d~ .aos ~e~ci~nados mem~r!Js do.
Recorrentes - Waldemar Tórres da 23 de novembro de 1960 aos ·ser~1do • MmlStérlo Públlco. - Os Mm~tr~
Costa e outros.
.•.
-Ires que não tiveram melhoria de. ven: ao Procurador Geral,- aos auditor
Recorrido - Superior Tribunal Mi-~ cimentos pela Lei n9 3 780 de 1960 aMais .Ptr?J?OtoPú~eabli. se a'?St m.fembrosODdo
litar
N'· f . ê
.
· . •
.·
n1s ena
co, rep1 o, oram c •
·
ó
ao 01 s.se IeaJuste aphcado restr1- c..edidos os pretendidós· 44% sôbre 08
RELAT RIO
tamente aos serv1dor.es d:> Poder Exe- ·vencimentos inclusive por decisão ju•(
o Senhor Ministro Gonçal-rus de , cl!t!~o. Mes:no aos ~ltulares de cargos dicial, o.s equiparados têm, a meu
Oliveira - Senhor Presidente. oou-/ pubh!JO:'l CUJOS ven~un"entos foram es- vêr, igual vantagem.
,
tar Waldemar Tôrres da Costa e ou- t~abelecidos pela Lel n· 3.414, de 20 de, Com efeito, as razões que ditaram
tros auditôres e substitubos do auditor I Junho de 1~58, como o Consultor Ge- i o parecer do Oonsultor Geral, aprova-~
da Justiça Militar impetraram ao ral da ~epublica. P Procurador Geral ! do pelo Ch.efe do Govêrno, em favoljj
Egrégio Superior Tribunal Militar . da Repu?llca, os /n:tembros do Servi- de todo o Ministério. Público Federal;~
mandado de segurança contra o ato i ço JurídiCo. da T}mão. o;; procuraao- se aplicam à conclusão favorável aos'
Em· verdade, não ha quem. esclare. do Presidente daquele Tribunal que re~ autár!:JUicos. es~e reaJuste de 44'!{ · imperrantes, cujos vencimentos se es•t
cido. a respeito, se lance ao desafio,. lhes negou o reaj\liSte de 44% em f?l deferido: E fOI deferido por ?-e- tabelecera.m pela Lei n9 3.414. Neml
nada lisonjeiro, de negar essa atribui- seus venciment:;s, previsto no a.rt. 99 cisão do Presidente da República. h:weria. Mzão para exclusão da mação ao Supremo Tribm:l8J.
da Lei n9 3.826 de 23 de novembro ap~ovando parecer .do. Consultor Ju- gistratura, se todos os .demais titula-i
A$im, a extranhesa
manifestac!a de 1960.
'
r1dioo Geral da Repúbllc!l., como tem- res de cargos públicos beneficiadOSj
pelo nobre Senhor Senador Joio
bém o foi por decisões judiciais, oo- pela Lei n9 3.414, embora não servi•
Agripino foi inspirada, sinto dizê-lo,
Ass!Jlalam os !mpetr.antes que sem- mo é no!~rio. O próprio Superior Tri- dores do Poder EXecutivo, foram
em lamentável equívoco.
pre tiveram seus venClmentQS equlpD:- bunal Mllitar def~iu tal be~e~íck> acs neficiados por analogia; com o re•
.
ra.ctos, por lei, e.os membros do M1- advogados de of.ícl:l> em dec1sao Ull4- aju~te de 44% O' espírito da l~i foi'
De modo algum ~Pitam Os Minls- ni.stério Público da Un!Ao, a saber, nime de 20-12-1961 (fls. 23)
fav~recer a todos que nãó obtiveram'
tros do Supremo Tr•h·· ... aJ Fedet:ILl a. na Jl!stiça. MiUtar, . os Ministros do
~ razã~ foi que o mens legis, o in- melhoria dé vencimentos<f)ela Lei nú•
acerba crit~ca, tantr' . na!s inJusta Supenor Tnbunal ~1l1tar ao Pl'ocura- tu1to legislativQ. ·foi beneficiar ·os ser- mero 3. 780, de 1960, repetimos.
,)
quando lnsmua. conclu.o. com o Go- dor Geral proporCionalidade sempre vidores, os titulares de cargGS públícom estas considerações, Senhor'
vêrno da República c.ollmado a n- ma.ntlda entre auditores e promotores. cos, remunera.dos pelos cofres da Presidente, dou pró"Vimento ao recurnalidade de estabelecer aposentadoA segurança foi indeferida porque União que não obtiveram melhoria so para conceder a segurança para.
rias e criar vagas na Suprema Corte. 0 art. 90 .citado, no qual fu.ndaram os de vencimenúos pela Lei n9 3. 780; lei asseguMr aos impetrantes o; 44%: ·
Co~wem assinalar que a suma pre- 1mpetrantes sua pretensão, se refere que, diga~se de passagem, também se sôbre os vencimentos vigorantes na
sunçao da lei r&'gua:rda 0 sagrado a "servid::Jres do 'Poder E:xecut1V'O''.
refere aos magistrados e membros data da Lei n9 3. 730, de 12 de julho
dever impôsto ao ma.glS~rado, ~ quem
do Ministério Públic:>, concedendo- de 1960.
se deve. a par da conf1ançl!: ll'l'estrL
Daí o presente recurso. assim se ma- lhes ou mantendo-lhes d;etermina.do
Es~lareço qce êsse percentual de
ta, o re~e1~o pela emanaçao ~se~ta nife.stando a procuradoria Geral da abono rart. 93) A razão da. norma 4{0~; é mero adicional a ser pago até
de sua JUStiça .quando para dltá- a, República:
·
concessiva dos 44": foi a mesma. não fix;,cão definitiva dos vencimentos
em cas~ excepc1onals, só. a ~le se co.. 1 . Os impetrantes. auditõres e só aos servidores oo Poder Executiy:J. dos ·que são por êle beneficiados e
mete a mvest1dura constitucional.
como aos membros do Ministério Pú- sôbre ê·le não incidem, por isso mesCom efeito. ninguém ignora a eub- substitutos de auditor da Justiça M!- blico: dar-lhes um aumento de ven-, mo, auaiE.:~.uer percentagens, adicio·
litar
requereram
a
presente
seguranaté que uma lei nova fixas.~e n·::ti> ou acrés.~imos de vencimentos,
I
tlleza do problema a que o legis a d or ça, oontra o ato do Exmo. sr. ·Presi- cimentos
•
consti"•linte deu solução irremovível. dente do Superior Tribunal Militar. esses mesmos vencimentos em def'- 1 nem diária de Brasília (Lei 4.019, arsábia e amparada na tradição dos pelo qual lhe negou 0 reajuste de 44 % nil;j,vo, lei que em verdade ainda nã:J 1 t.igo 1°).
·
de seus venciment:JIS, pevistos no ar- foi expedida:
É o meu voto.
povos cultos.
9
Faço. Senhor Presidente, juntar a tigo 9 da Lei n" 3.826, de 23-11-60.
Na esfera administrativa como s~e I
VOTO
êste. cópia do acórdão com tundamen
2. Prescreve o mencionad·o dispas!- dis<:e, por decisão governament.al, ·o i
to no qual baixou o Egrégio Tribunal tlvo legal:
reaJuste de 44% foi deferido a"" todo 1 O senhor Ministro Ribeiro da Cosa 1eliberação administrativa alvo da
A t 99
·d
·br ~ i o Mlni.stério Público da União como · ta: Senhor Presidente quando •.1ve
acerba crítica a um Poder da Repd.
r ;
:\OS ser~! or.es pu lC
c- a::JS pro.urad'o(res autárqu:cos, ao Con 7 oportunidade ·de lêr o parecer ern.tido
v •. atl~ e matlvos do Pode: sultor Gera-.o·a.os consultores ministe- pelo consultor Geral da R;;púi>llCa,
bl!ca. advlnda em momento menos
oportuno. crivado de tendenciosas d:IS- Erocu~vo, :>icu~~~if~~ci' dfa re!:f~.Iriais, 1.0~ a.ssiE*'ntes jurídicos etc. por- Professor António Balbino. a resprit.o
1
sensõe..•. que alimentam a base deli.- ~eron 3 7 ~0 de 12 de j~o
~- que a..,ifil~ção legislativa foi deferir ~a pr~t.e_nsãc;> dos men:bros do Ministé•
19
trut!va da Democracia e da Uberdae<:r '
· te
e
· tal benef1c10 a todos quantos não ob- . rio Pubhco a percepçao de::.se reaJuste
de.
gr~~ ;~~pe~~v;a~~nci~:nf~ ;~: tiv.era:,n melhoria de evncimentos pe~a! de 44'/Ó. sôbre os seus yencime.ntos,
!árias " proventos que percebiam D. Le1. n. 3. 870, ~e 1960. entre os. qualS cc~venCI-me do acêrto desse pa1 ecer,
,
.
se mcluem os rmpetrantes como todos p01s a Lei n9 3.826, de 23 de nevemEncareço. por último. a V. Exa. a
mercê de transmitir êstes elementos ~oat)a dessa mesma lei · (Gngos nos- os demais membros da magistratura. bro' de 1960, dispondo especifict'!mente
elucidativos á Casa do Congresso aue
s ·
Assim. com efeito. pela interpreta- sôbre novos níveis de vencimentos
dirige com clarividen~e descortino.
Vê-se, da transcrição. que o men- cão ampla· opinou o douto Consultor dos funcionários civis do Poder EXeApraz-me apresentar a v. Exa. as ci:mado dispositivo legal se refere es- Geral da República. Dr. Antôni·o Bal- cutivo, deixou expresso no seu artigo
.seguranças de meu e evado apreça e necificamente aos funcionários do po- bino, em exato parecer.
99: "Aos . servidores públicos civis
Ora por que recair 0 Henefic' a:>s atiyos .e !nativos do P.od~r. Exe~utivo,
distinta con~'ideração. ·_ Ant01/.to Ca.f'· der Executivo. não se podendo estenlos Lafayette de Andrada, Preslden- der.~ regra ~os . men:bros do Poder membrOIS do· Ministério Públic~o Fe- cu1o. ~zstema de r~tr1~mcao na o foi
Judic1ári~. CUJa, ~ntuaçao está regula- dera!, Inclusive procurador Geral da m~1f1cado pela Le1 n. 3, 78!1, de 12
te do supremo Tribunal Federal.
da em le1 espec1flca e própria.
República ao Consultor Geral .os de JUlho de 1960, é conced1do um
TR.IBUNAL P. LENO
,'
•
'
rea7uste de 44% sôbre os respectivos
3. ALe! n~0 8.780, de 12-7-196() (Pia- membros do Serv1QO Jurídico qa vencimentos, salários e proventos que
ACÓRDÃO
no de Classificação) previu, em seu Un!ã(), aos procura-dores de autarqUia percebiam até à data dessa mosma
art. 93:
e não recair aos componentes da ma- lei"
~
Recurso ordinário em Mandado de
"lt inc-:Tporado a.o vencimento dos gistratura se nem êstes nem aqueleb
·
Seguranca n9 10.240 - Guanabara
Magistrados
o
abono
de
que
trata
a
são
servidores
do
Poder
Executivo",
Ora,
em
verdade,
as;;im
como
os
Recorrent-es: - Waldemar Tórres
cia Costa e outros. Recorrido: - su- Lei n9 3.531. de 19 de janeiro de em Interpretação restrita? por que M- Membros do Ministério Público não
1958, e concedido aos membros um tabelecer uma desigualdade que não iiveram, alterado pela Lei de Reclasperior Tribunal Militar.
abono de 20% (vinte por centõ\ até estava. na 1ntençã() do legislador ao sificação de Cargos, o respectivo sisEMENTA: - Auditores. Magis- que lei especial fixe os seus venc1men- fixar vencimentos idêntlc::s aos mem- tema de retribuição, assim também oa
trados equiparados a membrC\8 do tos" (Grifamos\.
·
bros dó Ministério Pt1blloo como aos Magistrados da Justiça, Militar, e os
Ministério Público, quanto a venda magistratu'l'a se todos êsses titula- de judicatura civil, igualmente, não o
cimentos. Concedido o reajuste de 1l:.sse abono foi elevado pal·a 30%. re.s de cargos têm seus vencimentos tiveram.
!Ll~petrantes, a partir da Lei ng 3 .826, pelo artigo 6~ da Lei 3.826, de 1960, fixados pela Le! 3.414, de 1958?·
Jj; fác:íl demonstrá-lo.
de 1960, a todos os membros do que não revogou a dlspo.sição da- lei
ID!lela·se, a.pós essM considerações,
Ministério Público da União, é êle anterior: "... até que lei especial o parecer da procuradb'l'ia Geral da
De um modo geral, comiderou o
extensivo aos impetrantes. audi- fixe os aeus vencimentos". E' eviden- República e ver-se-á, clara e insofis- art. 92 da Lei n9 3. 780, incorporado
te que o art. 6" da lei referl.da exclui màvelmente, que a razã,o não está aos vencimentos dos servidores civis,
tores da Ju.stiça Militar.
a incidência do art. 9o, relativamente com
o parecer. se t.odos os proclll'ado- o a'Jono concedido pela Lei n° 3. 531,
Vistos, etc.
aos Ma~lstrados, cuja. fixação dHI· res todo
o Ministério Público e não dé 19 de janeiro de 1959.
Acorda 0 Supremo Tribunal 11\~- ! nitlva de VPl?-cimen~ continua a de- apenas. restritamente, . as servidorel!
A seguir, dispõe, no art. 93:
dera!, por decisão unânime. dar pro-~1 pender de lei espeCial.
do Poder Executivo f::rram beneficla.4. P,or essas razões, apesar da slm- dos, em fBCe dO intuito legislativo covimento ao recurso, para assegurar ao.s
"r irl!orporado ao vencimento d03
impetrantes, a partir da eU n9 3. 826, 1 na tia que no..~ inspira. a causa dos 1m- mo mencionado.
Mag'lStrados o abono de que trata a
de 23 de novembro de 1960, ll reajuste oetrante.s. mas à falta de um direito
Não há assim razão para lnterpre- Lei n~ 3 531, de 19 de janeiro de 1959
de 44% sóbre os seus vencimentos fi- líquido e certo a. amparar através do tar o artigo 9• contra a. pretensão dos e concedido aos mesmo.'l um abono de
xos na data da Lei nQ 3. 780. de 12. "Writ". opinamos pelo não provimento impetrantes que têm 0\'l mesmos ar- 20r;, lvinte por cento) até QM lei esde julho ·de 1960, não incidindo sôbre do seu recurso.
gumentos para pleitear uma decisão , pecial fi.re os seus vencimentos".
1
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1 Está bem visto que a Lei n° 3. 780,
Presidf.ncia do Exmo. sr. Ministro liminarmente, declarada de utilidade
Apoiada a .emenda, o Projeto irá às
.~quer quando mandou incorporar o Lafayette de Andrada.
pública.
Comissões de Constituição e Justiça
abono ao· vencimento dos Magistrados
Relatol' o Exmo. Sr. Ministro GonEm verdade, competiria ao Pcx'ler e Di-retora. ~Pausa).
ou quando o concedeu, com a ressalva çalves de Oliveira.
Executivo, nos têrmos do qisposto na
Continua a hora do Expediente.
expressa de que o fazia a título preAusente, justificadamente, o. Exce- Lei n9 91, de 28 de agôsto de 1935,
Tem a palavra o nobre Senado!.'
cário, ou provisório, "até que Lei es- lentíssimo senhor Ministro Lmz Gal- declarar a mencionada Sociedade co- Pinto Fen-eira, primeiro orador inspecial fixe os .seus vencimentos", em Iotti.
mo de .utilidade pública.
crito.
nenhum momento teria, ·com isso.
Tomaram parte no julgamento os
Nada obsta, entretanto, ~ que uma.
SR FP'TO FERREIRA.
~modificado o siste.!IlQ de retribuição Ezmos. srs. Ministros cunha Mello lei venha a declarar menciOnada uti-1 0
·
·•
•
dos Magistrados, que permaneceu (substituto do Exm'O. Sr. Minis~ro lidade pública.
- (Sem revisão do orador) - Seinalterado
como
expressivamente Ban-os Barreto) Pedro Chaves, V1cTal medida não pode ser inquinada nhor Presidente, Srs. Senadores, é
acentuou ~ ressalva contida na parte tor Nunes, ,Goi1Çalves de Oliveira de inconstitucional, uma vez que, da com satisfação que falo pelá primeira
final do art. 93, da Lei de Reclassi- Villas Bôas, Cândido Mottf1: Fil~o. Constituição, não consta qualquer 1m- vez como parlamentar neste Senado,
:ticação de cargos.
Ary Franco, Hahnemann Gmmaraes pedi~ento. ..
que tem uma tradição, uma legendJ.
ora, se em verdade não tiveram os e Ribeiro da Costa.
Evidentemente, certas cautelas de- e uma glória. uma tradição de sa.ber
Magistrados o seu sistema de retriBrasília, em 14 de novembro de ve~ ~er adotadas, provando-se que a e de austeridade; uma glória de haver
ibuição alterado pela legislação an- 1962. _ Hugo Mósca, Vice-Diretor-· Soc1ed~d~ se encontr~ de ntro dos mol- congregado, em sua corporação, alterior à Lei n9 3.826, de 23 de no- Geral.
des e:ng1d0s pela Lei ~·0 91, ~e .1935. gumas das figuras representativas do
vembro de 1960. o reajuste de 44%
ou seJa: tenha l?e,.scm.ahdade JUT!<;IIca, pensamento nacional; e uma legenda
0 SR. PRESIDENTE:
por ela concedida deve, forçosamente
. 1 est~ja em funcwna~ento. . servmdo de moderação, de bom senso. do €Quiincidir sôbre os respectivos venc:A matéria que acaba de .ser !Ida I rlesmteressadamente a colehvl~ade .. e librio e de sensibilidade no ti ato dos
mentos que percebiam à data dessa será public::da e en?aminhada ao Sr. qu·~. os cargos fle • sua çllretO''Ia nao problemas naclopa!S.
mesma lei.
.
Senador Joao Agl'lpmo. tPausal
I se]~m re~unerado....
.
Quando li em minha juventud.e, o
Por último, sinto-me ho dever de
Sôbre a mesa, requerimento de urA. •·sociedade Mme1ra d,e .En.~lno livro de Jo~q,uim Nabuco intitu:ado
ac2fi.Luar que posteriormente à leitura gênci?..
. 'V[édw". conforme node ~er facilmente
_
.
. .' ,
<io parecer Balbino, tive a grata
i verificado do exame <h documentacfi.r "Um Est.adL;ta do Impeno • evocano;:;oréunidade de ler um trabalho ela•
' anexa. está em conrlirõP> e merece· d.o os. dias .ae esplendor do . Senado
bc. r-ó, ao propósito, pelo Dr. Lu:z
Requerimento nQ 74, de 1963 I ser decl.nada de ntilidade pública. vJtal!c;?• ate os mome_ntos fma.w ct~
Ot:ívi·c Gallo.Lti. ilustre Procurador 1
,
1 o projeto. dado o Eeu aspecto em.l- Segunao ~emado, senti_ que o Senada
Ad.;cmto do Tribunal de Contas da
Ncs termos do art. 326, n.5-b, do nPntemente .in~tn, werp~nrii. sem du- do Impzno se somay_a, a sua maneira,
Ulú\o, o qual veio fortalecer de muito R€giment.o Interno, r.equeremos u:-~ vida .. a aprov.ação do con:;res.so Na- uma grande expen.enc.Ia acumulad:J.
aquela minha convicção, tornando gf:ncia para o Projeto de Resoluç~o cional.
.
da vida pública nacional.
ain:;a mais -clara a solução do proble- n9 8. de 1963, que dá nova redaçao
Sala dgs Sf'ssõP~. 2 de abril de 1963.
Esta mesma imp.!·esão se co:1.soli~
mr- · sob seus dois aspectos primor- ao art. 143 da Resolução n 9 6, de 1960 - Noqueira da Garr:a.
dou no meu espíriw quando, exam1~
dia;;,, ou sej•:l, de que não se poderia (Regulamento d_a Secretaria). .·
SR PRE<õ:IDE!'(TE·
nando a história republicana do Pais,
alimentar dúvida quanto a concessão
Sala das E'essoe~. em 2 de abl!l de i 0
·
·J
·
·
centrallzando a epopeia liberal dos
<i o re:c.juste de 44'/, não sómente aos 1963 .. Barros , c;ar.va_lho, Ll.der da I
o pro i e to ora apoiPdo vai ás Co- seus vultos de· ma.ior renome, senti
Membros do Ministério PúbEc·~. c0mo Maiona. - Aurelw Vzana, Lider_ do rni>ões de con.stitui~?.o " Jmtiça e de a mesma continuidade histórica desta
também aos Magistrados, aos quais a Bloco das Pequenas Representaçoes. Educrr§.o e Cultun•.·. 1 Pausa) casa, na decisão dos destinos. políticos
Lei 3.826, de 1960, é aplicável, peb
A Presidência deferiu. hoie, o Re- do Pais.
0 >lR PRESIDENTE·
razáo mesma de que dispõe sôbre no' ·
. "
•
querimento n9 72. <'!e l!l~"·. lido ontem.
o senado é uma grande fôrça ,ideoo presente requerimento. sera vota- em que o Sr. Senador Leite Neto so- Iórrica é uma tribuna onde se justi·
vos níveis de vencimentos dos func:onários civis do Poder Executivo.
do d~pois ~a Orde~. do Dia,.
. 1 ir.ita inforlY'arõ?~ do Sr. Ministro dB. nc"'am · a discussão e o diálogo da.s
Elucidou-se em .Particular:
Vai s~r lido pro]eco de lei encami- FR~end~. (Pausa)
.
.
. ,
qu•stões fundamentais da nacionalinhado a Mesa.
. Termmou ontem o PI azo ~ara 1 ece- da de. E uma fõrça conservadora, é
''D8sde a promulgação do vigoran•
E• lido e apoiado 0 seguinte
brment? de emendas. ~erant. a Mesa. um órgão conservador como a próEstatuto dos Funcionários Civis. ve..
l!O Pro1et? de Re•ol1J~2 ~~n~· ::.: ~9,.~~ pna doutrina política
idealizou, mas
se notando e fortalecendo uniforme
Proj'eto de Lei do Senado
de autona do Sr. . . n
, . -.~ qúe conoerva a ordem0 social atemo
e :;.~entuaàa orientação dos Tribunais
Neto. oue altera o art. 398 do Regi- às sugestões do proaresso às ~eivindi~
juri~tas no sentido de se aplicar aos
nQ 15, de 1963
mento Interno.
_ . d h' . • • " • '!
Ma
1
Magistrados tôdas as normas gerais
Apenas um 11 emenda foi anresenta- caçoes
a JS.oria,
aqm o que
atinentes ao3 servidores públicos da I
-Declara de utilidade pública a da, de autoria do Sr. Senador João càul~y chamou "a~ chamas que
União, desde que não incompative:~
Sociedade Mineira de Ensino J;Ié- A~Tiulno.
proJetam os aconteclffientos futucom dispositivo especial referente a
dio. sediada em Belo Horizqnte,
vs.i ser lida pelo Sr Primelr·o Se· ros".
.
Magistratura.
,
Estado de Minas Gerais.
·
cretârio.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
•· A~ sim é que, embora originària.. t
entre uma das questões mais impor•
0 Congresso. Nacional decreta:
mente inaplicável aos Membros do
E' lida « segum e
tantes, de relevante significado para.
Poder Judiciário veio o Estatuto a
Art. 19 E' declarada de utilidade
EMENDA NQ 1
a nacionalidade, e que impressiona.
lhes ser pacificamente estendido em pública, para. todos os efeitosJ a "Soi\anto a inteligência dos sociólogos
inúmeros de seus tópicos, inclusive ciedade Mineira de Ensino Médio".
Ao Projeto. de Rc;olução n'9 5- 63
colho a do homem do Estado, tanto
quanto à concessão de licença prêmio sediada em Belo Horizonte, Estado de
Acrescente-se ao e.rt. 398 do Re- do cientista social como do finan•
e vantagens de aposentadoria, até Minas C.erais.
gimento Interno 0 seguinte parágrafo cista está aquela alusiva à crise b-ramesmo em casos os ma.is especiais,
Art. 29 Esta lei entra em vigor na único:
~ileirà, à crise bra5!1eira em marcha,
como a do art. 179.
data de sua publicação.
Parágrafo único. A Galeria supe- pois o povo brasileiro humilhado,
"F'inalmente a própria gratificação
Justificação
rior é permitido o acesso de qualquer castigado e sacrificado pela fome.
espec•al de nfvez universitário. instido povo, vestido de acôrdo com a sua olha para a questão social, que cada.
tuída em lei em que se declara, texO nresente projeto visa a declarar condição social, e aos Gabinetes dos dia ameaça conv.1lsionar e dinamitar,
tualmente .. abrangente de "serviço
de utilidade pública a "Sociedade Mi- membros da Mesa Diretora, dos seus arrasar com os fundamentos jurídi·
19
civil do Poder Executivo (art.
>
neira de Ensino Médio", s~diada em suplentes, dos lideres e dos senadores cos do Estado, se não se encontrar ·
veio a ser paga aos Magistrados por Belo Horizonte, Capital do Estado de conforme indicação de cada um a.o uma soluçâo· imediaLa para o pro- .
acól:d~o unânimeTr~ob
blema ·que. hoje em dia, tumultua a
1 pienJ'~à~raldo MiAnasrefGe;{daais.Sociedade, fundada em primei'I'O secretário.
E2:reo·Io
Sclpremo
· 195!} tem por final.idade "manter a
consciência brasileira.
-.. P~rque
negar, pois,una
a interpretaJustificação
ção extensiva no caso do art. 99 da Faculdade de Ciências Médicas de MiPara onde vai o Brasil? Uma fiLei n9 3. 826?
nas Gerais e outros Institutos CultuA norma que se propõe nesta losofia social p~ssimista pretende "ue
rais e Técnico-Científicos destinados emenda é o çomplemento da que se a Nação se encaminha para o cáos.
"Se alguma fixação de vencimentos a increJ.)entar 0 ensino e a pesquisa contém no art. 398 do Regimento, Já no século passado, Machado de
e va,ntageu_:; C?mporta êste .tipo da no campo. da Medicina e Ciências no novo texto sugerido no projeto e Assis com seu refinado ceticismo fiintPi·pretaçao, e ela sem duvida, a afins", de acõrdo com suas posslbili- obedece à mesma ordem de conside- Iosófico-soci.e.l-literário,
examinando
que atende à finalidade de compen- dades financeiras, "para melhor aten- rações que levou o autor dêste a a.s lf1stituições politicas do Estado,
sar o aumento do custo di! vida, ge- der aos problemas sociais de nos..~a co- e.:presentá-lo.
afirmava que o regime parlamentar
neralissima por natureza e a norma letividade•• (artigo 29 do Estatuto da
·
era o regime "para lamentar••, e que
qae objetiva tal fim e, - não só por
Não pode o Senado fechar suas
t
. b .
d
natureza <a de simples correção mcr- Sociedade).
f
d
pol;tas a.o homem do povo q,ue deseje o Brasil se encon rava a eira o
A Sociedade, con orme po e ser veanh
lh
t b !h
d sd a.bismo.
ne ta·,.I·a do valor expresso) mas, im.até sua extensão aos servi- rificado da leitura dOi: Estatutos ane- acomp
ar- e os
ra a os e e Um século jâ se
passou, mas a
P c~r-ati·va
xos, não tem côr política nem fins que o faça trajado com decência. em- profecia do ilustre literato nã.o se
do .. es I·natJ.\•OS".
sim,
senhor
Presidente,
estou
lucrativos.
sendo
vedada
aualquer
rebora
modestamente
e
que
se
apresenconcretizou.
As
muneracão pelo exercido dos seus car- te respeitosamente.
. ·d
lnt~i:amente de acôrdo com 0 1uci 0 go.~ de direção e administrac!!.o.
Também não é possível privar os
Eis quese pode. en'ião dizer: travoto do eminente Senhor Ministro
Estabelece o artigo 22 dos Estatutos iitul8ol.'es doa Gabinetes de receberem tava-se antes de uma imagem liteRelator, dando provimento ao recurso. que "a fim de melhor servir aos ob.1e- as pessoas humildes que os procuram. rária do que de uma frase de ·conR-curso ordinário em mandado de tivos e finalidl!ldes constante~ dêstes Seria além de afas.ar, anti-demo- Uúdo objetivo.
segurança n9 10.240 - GB
R.statutos. poderá a Sociedade, por cràticàmente, os representantes do
Já uma filosofia otimista pretende
Recorrentes: Waldemar Tôrres da deliberação de sua Assembléia Geral. povo de S€US repres.entados. cerceaT- q,ue o Brasil se encontra em franco
t.ransformar,se
em
Fundação.
regenlhes
a
liberdade.
progresw,
pôsto que a taxa média
co~ta e out.ros;
Sala das Sessões, 2 de a.bril de de Cl"E'scimento da renda nacional
Recorrido: Superior Tribunal Mi- do-se então por F.statuto que se enquadre na le"'i~la~ão prónria" ·
1963. _ João Agripino,
aum~nta na base de sete por cento
litar.
E' desejo dos membros da Socleao ano E' um ataxa que, aferida em
DECISÃO
dade, que vem prestando relevantes
O SR. P~ESIDENTE:
térmos de renda per capita, é supeCerno consta da 11-ta, a decisão foi servicos à coletividade. efetuar essg
A emenda depende de apoiamento. rior a dos paí"es sul-americanos, quaa seguinte: Deram provimento ao re- transformacão pBra melhor servir aos
d M
Os Srs. Senadores que a apoiarem. se equivalente a de países o
ercur.,ü à unanimidade, n:cs têrmos do seus obietivos.' A legislacão esuecífica.
no entanto, exige que ela seja, pre- deverlo conservar-se sentados.
t cacto Comum Europeu.
voto do relator.
1
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·
· inâmeroo.
Fssa, <lec:at'enhadoêletrator.
interferid'l
o·11
Assim, uma naçã.o que apr_esenta
Por êste motivo, é indispensável uma nômi~. · t ynacwn~~·
ex no
não Brasil,
na compra
l:Bb'"tr.v.a
essa' taxa de des envolvimento, e uma política de contenção contra o capital ra9ão 01 er a pera e
· . -d - todos neste PaiS que W~thoc Mo_re;:.a.
· ·
- con t ra a quêle
da Fazenda
e ex-Ptt'Sl
en- Salles tem ligações as maiS
. es t:·e!f..la
tnação que se encontra em franco ~pohativo,
Il!-as nao
.. que- Mmistros.
tes do Banco
do Brasil,
com assenot
progr~o. encaminhando-se para um mcrementa .nquezas. êEsta a tr~zao Fe na Câmara dos Deputados, ~em qual- e mais intimas com os capitJ:tlS mter:
tuturo luminoso.
.
. .
la ~ual mUitas empr sas es"' rangera~ quer contradita, com a mais espan- nacionais plantados no Brasil. E sG
.. Entre essas duas perspectivas é m- obtrveram, .como se. sabe •. se.,undo ~a tosa afirmação de que, em ve>'::lade, poderíamo.s chega•r a uma .Jaçao :.o.
teressante salientai!' que os &ociólogos dos da revrs~ c;on1untw a .Ecopnómd zcat' a economia brasileira ~ wmmada." e l>re essa nomeação, me.smo fe.tta pof'
ou os economistas devem assumir lucros a:stronom!Cos. A FOid ro uc s dirigida por interêsse dos gr~ndes João Gou~::~.r1: é que talvzz tenha ~iclo
uma j)OIIição inte_rmediária .de crítica, oj Brazzl, por ex~:UPl?, obteve ema1951.: mon(1Jólica, dos grancl-:!s trustes do um desejo de abrandamento, o oese•
Pos
. ·to que em_bora 0 Brasil sa apre- o lucro de 1938 ,o sobre o seu c P
cop!'t"l internacwnal
jo de po..osibilitar um .diá1ogo em ue•
·
•
1
st d
Oil 4 348% e a Lan- " -~
·
fesa dos próprioo interêsses do P<-1<'.
liente
um'
Coinpany, .... ; .. o SR. PINTO l''SRREIRA - Não vejo por que excl>.Iir o Sr .?J"e•
tdesenvolvrmento - ecm:o.
- · ' 9 3.75 % Ainda há bem pouco tempo, 1 Agradeço a V. Exa. o aparte, qu~ sidente João Goulart· des~.a p'lS'ç..;o.
basta co~p~rar ~ .Brasil pre.sen- n~t éasa, 0 Senador AmaUJ-y Silva, apenas relembra p.onto ae Y!Sta. Ja
o ~r. Mem de Sá - O Sr. San·
te, o Brasil md~stnallz.ado e culto com asua elo üência ousada, sonora e i firmad(), porque· o ;mpe:iansmo do Thia~o Dantas, taml>ém.
to com o Brasil do seculo passado, ob'etiva sali~nt•ava a própria infiltra-\ século pa~.sado. fo.r, .sooreta~o., ponO Sr. Arthur Virgtlio - Dm. em!•
com_ sua armadura !lolontal.
- J d t1·uste drocruista Soube-se que , tico, e, hoJe em dia, e ccorlom,cJ: A nente Senador Pinto Ferreira -o noN e
No entanto, êle se apresenta. com ça~ d~ t . F m~cêuti~ Merck obte- · própria• noção de 1mpcn.usmo tco- ::lenador Mero de Sá, a luta que st u~
uma crise de estrutura, uma cnse .~e a n _us na ar 270 ,. a uma análise I nómico desborda, inclu.;,Ive, d'lS ,qua~ senvolve no Pais, luta que Et..gPTil•J
desenvolvimento, aquilo que os socw- , ve. so num ano.
·'' ~- .
· d · dros do ma.rxismo, porq.1e,. até ha Gud!n chama de "burro comu~1o palogos chamam a cr!se brasilEira em: que se fez ouvn pela propna ~oz t 0 1poucos anos, no manifê~W mvull:'ado cion;;,iismo'·. Sabemos o . •fue_ Je;:remarcha. E' preciso, então que a Na-: Se•nado. Segundo da.dos co~1 ?erâen es; pelo Bispo de Go~ánia, ass,na::l•l J:Ol' ~enta
sr. João Goulart com tac~ tiO'>
0
- d
r'e a Nação acorde a fim 'I ao problema que foram utiliza os, 0 três Cardeais e 01te;1ta e tres B!s- mtere.õses
do Brasil em ch'-que co1r u
âao
. ;. 0 ente as elites ·como a Brasil de 1947 e .1960 exportou
de 1pos, declara-se a seguinle. frase rx- mterê.sse internacional. Pox I3t) J.t·é ..
e Ql~e na? ·: m
d
. t 0 modo lucro para o estrangeiro a soma de pressiva: "Condenamos o rmpenc•J:s· sa po.>ição e condenada por Jn:Ic~r.s
?pmwo p~bhe~ que, e. cer d bra · um bilhão, cento e onze milhões de i mo econdmico como tipo <'e àlr.:tdnra como Augusto Fredenco .::l•.lll'L dê,
Ja se apercebc<am dessf aeal!da
e n_-, dolares, o que mostra, justamente, co- internacional e como abGic<tçao da ~uja posiçao conhecemos "'m face (·C•.;
0
slleua, venham a amp lar
seu pe.
I mo existe essa
infiltração - usando 1autonomia nacional".
interês.ses nacionais em e•coque :·o.n
sarnento, para que, _d~ fato,. o r~~~~ r·uma expressão que não é prôprian:ente : o Sr. Mem àe Sá - i'ermit':'! v. llS intere5ScS intemaciunais. ]<, . jlf'l'
s1l assl~n:a ifmil: posrçao .d~ llde
·
marxista- de como existe essa 111f1l-, Exa. um aparte?
isto que nós. amamos no.s.õa r'lt::::< e
na Amenca .uatn;a. ~ posiçao que
traç~o emperiHlista, pms o im,Perialis- , o SR. PI~O FERIU'~J~A - Com que a de.sejamcs livre . dt . -ll'-' te, _'-r
re~e no mund.o mten;acwna~.' .~os;_ça~ i mo é um af;ente ela misér'n. p·:ovcca prazer.
.
.,~ . mgerfn.cia, venha de once vre:· .ut~
qL~e, a meu ver_, pod~ra eonseoUI~ aLta • evasão das riquesas para o estran;>;ei- 1 O Sr. Mem de Sa -:- O a~1' ,c.nw mos pa!·a do.r ao Brasil dt-. rat. ,uves de uma flloooha soc1o-nac.onahs- ' ro.
·
• feito por V. Ex~., apos o no >r c Se~ dependênCia econôm!Ca, par.; q. e
ta, qual seJa, a. f1losofva do desenvol-, A expressão imperiali<mo é hojo em' nador Arthur V1rgrl!o, pn.:.•tl1l~Oa ~.r;~ po.s.samcs usufruir a in'lepeaye~l·ca
Vlmento econ?mico.
. I dia utilizada pela própria sociologia pouco a oportumdacte ao ~!e L~l P~- política. Dal a posição do. erl!lne~:•.e
o nacwnal!smo é uma pos1çao de I d b 1
t m
a Enciclopédia tendia dizer em aparte O noJ.~ tie- Professor, dai a sua prega:;ao na. •, a ..
defesa das riquesas · brasil.eira.s. En-~ Se 1. ~ :U.1 pot~f ~ ~~ do monumon nador Arthur. Virg.·ilio n_ã o féz uma tedra do He<:ife e nas !Jl''lças pui)JJtretanto, n~o se equ~para ao naeion~-· to~c ~ 0°~ ~~or :~;~loo·ico a~il'm2.va ~~~ ressalva indispen.saver, qu~nclo re~er m cas, dai a posição de to'.hs os c.J;pp,lismo do tipo sov1mst•a europeu oc1..
,
':· .
. • to' .
que nenhum Presidente da Repu!J 1- nheiros que se a·eúnem sob Essa ban0 .
dental que se limitava a um auto- artlg.? s.obre
rmpellahsmo .. e~ ~ e a . ca podia nomear Minist:o da Faztn- deira de luta em defesa do Bla,>l
enaltecimento de armas sobre as ou- tend~nci~ do E..stado a ami?llll:I a sua ' da sem estar de acórdo com gr~·.pos contra
interêsses estrangeu··J,s, entras nações.
/ dommaçao pohtlca e economica. . ! económicos nacionais e tst:·angeu;'s:. de quer 015que apareçam.
.
.
1
o sr. Arthur Vzrg~(io - P8rn:1te ·Esperava que excetu.a~se ?_elo me .. o, o Sr. Mem de Sá- Fira br.m ·daO nacwnahsmo é o evangelho poli-~ v Exa um apa•·te?
I 0 sr. João Goulart, que pnmetro l"O- roque 0 Líder do Parti:lo I'N!J"lhtRtico dos povos subdesenvolvidos; o naO SR·. PINTO •FERHEIHA ·-- Com meou o Sr. Walter. M~reira S~lto:> ta Brasileiro
afirma que o Br San
cionalismo é o poder de querer. a Na- prazer.
. Ao organizar-se o Pn:nerro Gabwete Thiago Dan tas foi esc:>lh:do Ml'11st:·o
, ção livre dHs tutelas estrangeiras; é
. ·\z
.8 . 1parlamentar ficou 1)em ace:J.t.L·.ado, da Fazenda sob pressão de p·up(J6o
a soberania leo-al fortalecida pela inO Sr. Arthur Vzrgz. o - Jm Ja•·· bem claro, 'que os Pa1't'dos e.;r.•.>:hc- economicos. o Sr. João üoutf\rt nao
depelldência ;conómica; é··um poder me1_1te, felicito 0 Se'1 l•.no pc_r estar riam todos os seus intç~'.'antes, CúiD tem liberdade para escol]ler Mir.ist!o
os trustes, contra o Brasil da fome. da ouvmdo um dos mal~ enunen,,,, LUJ- exceção do Ministro d,!l Fa.zen<:h, .que da Fazenda que defenda .)8 mt,;rê~~.s
de luta contra os monopólios, contra tore~. do Dlre.Ito, ne.,te "!'J.~. .'~ · qc,e o Presidente João 0o.llart ries~Java, do Brasil?
,
inflação, do câmbio negro, dos iucr~ estT~.la na tnbana da. Cama~ a . Al.:a' fó2se pessoil- determ~nada r por ~le e
O Sr • Arthu-r Virgilio - Se n:e
extraordi'l1ários. r 0 meio de 0 Brasil emp1estando-lhe o VIgoro de sua r,:;t.- cte sua con!Ifl:nça. Alem d~sa .es,,(,lha. permite, eminente Senador Mem ue
collSeguir a. sua emancipação econômi- llgencJa, sua cultura e, ~t:u accud, ac.to quando se diSSOlveu. o Pl}merro Ga.- Sá não é somente o nobre Senador
ca e tambõm a sua emancipação cultu. dese~o. de servrr ao I ai~ e ao povo binete e se constitUiu o ":~egun.i<;>. foi Joáo Agripino um maliciooo confcsral porqu~ êste é 0 autêntico nacio- brasrlerro .. Quero •. :gu>L•meJ1t~, ~- por illSistência absol.uta du Prest:it:n- so, vejo que há outro maliC!03$J que
0
00
efl ã 0 e Doa pressar mmha SOlldarkdaUe ~.l',fi;i'·~l te João Goulart, reiterado O CODV<le não é confesso.
n.~]'lSJ?o b ~se a d
. r . ex
.
aos conceitos, que vem. em1t:nao e ao sr
Walter Moreira Salles que
Clencia e nao l!m naci<.malrs~o motl- lembrar, a proposito, que e lJdllcípw aceitou ·a investidura ·com grande leO Sr. Mem de Sá- Não .llO'.\Ve mavado e~n recUJso .sentlmentat.s _ que corrent~. em economia, c;He --". ·.::on- sistência e sacrifício. !\lém díJss"e eri- l!cia.
.
convu1s1l!nam o PaiS e a. cole~IVldade. centraçao de cap1tars. ne t~m L':U5 em sódio, desejava que o senador Althu:
o sr. Arthur Virgilio - Já conh~
A primei. 1 meta do nacwna.hs:no e a outro importa na al!eoaçao daquclts Virgílio não deixasse tio mal o ~eu ela a tradição do eminente senador
luta C?ntra o capital e:;poha~rv.o ~- que recebem o capital. Lt:"lliJr0, mai.s eminente carreligionário San Tiago Mem de Sá, inegàvelme'1te ~rant:e
trangooro . .Mas é pre.ctso d1stmg~1r que já em 1951 o Presidente Uet,llio Dantaji, que ora ocupa o Ministéno. figura desta Casa.
entre o ~apitai espoliatrvo estra;;.gello, Vargas em discurso. que esta.ne~e..: a Penso que nem s. Exa. llem o P':esr. Mem de Sá- Muito obrigaque aqm vem para sugar as nqu~zas Naçao, na oportumdaae, denuncioU sidente João Goulart foNm .lfiO"ldOS do0 a V. Exa.
nacionais. e o capital com ética pro- ao Pais o crime praticaao !)Or altus por interêsses ~e grupos econõmlcos.
o Sr • .Arthur Virgilto - Já o ro•
fissional elevada, que aqui oco:Te para funcionários brasileiros, .:Lloca'i{..:..I~c& E' uma defesa que faço do Fre.>icier:te nhecia e me habituam a Q&nirar V.
novas fábricas, novas emprêsas, no- mai~ altos ·postos .da nos;;G. admtnts- da República e do Ministro da Jo'a- Ex~ de longe, lá de minha Província.
vas indústrias e assim acelerar o de- traçao, que perm1t1am a d~ena~em de zenda embora não pertença !1.0 Par- onde tive oportunidade de ouvi-lo na
senvolvimento econôniico brasileiro.
puopanças nossas, de dinheiro b1asi- tido de ambos.
Assembléia Legislativa. Vejo que é
ImitemQ, os Estados Unidos no que .eín para o extenor, em valor ::.np~o Sr. Arthur Virgílio - A c1efeFa missão difícil para wn homem .rem
neve ser imitado, pelas sugestões da rior à moeda corren!e no Pai:;. Vep que faz o emin~nte Senador Mfl'tn ae experiência como eu enfrentar adver•
experiência. porque, também, a flloso- V .. EXa. a explor.açao de que some~ Sá é c~ntra afrrmatrva de_ ~eu e;'1~ sário deste porte.
fia social dos grandes estadistas ame- v1trmas .ha _mm tos anos e o vol~me nente l~der, o Sena!ior ~o<to 4gr.piO Sr. 11-Iem de Sá - V. Exa. tem
.ricanos se orientou no século passado, d~ espohaçao ~ue sofre o P?V~ ~·!a~l- no, e nao contra a~trmct:va mmha. sobras e folgas de experi.ências.
pelo nacionalismo. Haia vista aquela Ie1ro no seu trabalho, na s1.a ut.Hd,- I o Sr. Mem de Sa- Mas V. Exa.
o Sr. Arthur Virgílio - Procmo
opinião expedida por Washington ao/ de, no seu esfo:ço~ empen,hando-se ~mI a esposou, a endosso1:1. . .
, ,
fazer 0 possível na missão de mínlla.
afirmar
textualmente· "Deveis ter 1·todos os setores de. at.v1dadc, ~ao, O Sr. Arthur Vzrg!lzo :- Exata- liderança
para declarar que nár;) afirsempr'e em memória que é uma lou- para fazer a nossa nqueza,. a fel!cr-1 mente. :Peclaro a~ora q1~e en;~so. a mei isto.
cura uma nação esperar favores de- idade do nosso povo. mas a nqueza dei de~laraçao. Acredrto :ne,mo .~-L, em
O Sf. Mem de Sá - Mas de'.xou
sinteressados de oútra e que qualqner · povos que nos exploram c nos <';~!J?- paiS. como. o nosso, que tf'm ..,ua ~~o- bem claro.
f
'
liam V Exa em1te, "m veraaac nomm assim dominada e .ass1m PlC&·
O Sr. Arthur Virgílio - O que
IJ.~OI. desm· t ere:s~do, será,. mais
tar_de, conc~itos. os mais adeqt;a:ioJ à situa- sionada, em um pais d~vedor, nvta- aceito ia declaração do Sr. João
P.ao;? com a Pelda de sua mdependen- cão económica de um Pais como o damente aos Estados .Jmdos da Ame- Agripino é que qualquar Pre~ic..ente
cm ·
.
•
i nosso de economia dominad-J, em- rica do Norte, em um pais sem lnde- da República terá qu.e
Realmente, nao h~ maJor_ erro .do I pen-ada e que vê o fruto cto se.r t.ra- pendência económ.i<;a. - pc.rque ei<ta para nomear o Pre.sidente do Banco
qu~ "esperar uma ~açao favores desm- balho, de sua produção, drenad', p~ra é a verdade - dlflcll~•;:1te, _um ho- do Brasil ou o Ministro da Faze!!rJ.a.
.
.
. ! 0 Exterior. Lembro, nesta op,)rtum- mero, mesmo como o sr. Joao GouO Sr. Victorino Freire - Pernut.e
ter e,sados de ou h a·
:f:ste mesmo ponto de VJ.sta f01 8fn·- dade, uma declaração tamtrm e;;t:.r- lart, sem centrar com uma ma·ona o nobre orAdor um aparte?
mact?.,Por outro estadista, o Pres!dfll- recedora tmta na cama ·a dos Depo- parlamentar que lhe a<osrgm·e como SR. PINTO FERREIRA - Com
te Wr,son, que se coloca na catego11a I tados por um homem da ;n~i. alt~ portamento independente .üO Gover- prazer.
dos ~rAncles Pl'e<identes norte-amenca- autondade, ex-M1mstro ce ~'.::.tl..C'o, no de acôrdo com .a sua posicão icleoo Sr. Victorino Freire- Ouvi V.
ons ao lado de W-ashington. de Lin- ftgura das mais desta•' 1 rt 1s da TJn <lo r lógica dificilmente conseguiria no- Exa. com tôci;:t a atenção e t.amb(m
coln. de Roo3evelt. quando proferiu a I Democrática Nacional, o r:.r. 8''r,ador mear um Ministro da F >zend l Fen1 o. cminPnte colega Senador Arthu:r
~eguinte f.rase ele conteúdo n~cionali!i- João Agrip.ino. Afirm. 'Jll. ::; . EK·l. que se submeter a lnjunçbos •'o int ~réf'se. Virgílio. Não endosso a opinião. emita: "Um pais é possuic'o e dominado. não há Presidente da Rep'J)'Jra nt>. do capitalismo internac'l"mal c;n ;-;cs .. trda pelo robre Senador Arth•lr Vrrpelo npita; e:strangeiro que néle se; te Pais, com .suficiente libi', darlc· pa•:: s1 Pãtr~a. Não me ref};·o Já :J.3 ~~. :gí~io .. de q~e o Sr. Pr~sidente dP. Reenconl'mr nphcado. À .nrooorci'io que 1• nomear Mmrstro ela Faz-c•Jda oo1 Pre· San Th1P.go Dan tas. Rer!ro-me au .Sr ·I publica nao pode no,near MmJ~tro
o cnn.. itR\ est>-angeiro aflÚi ê toma ai'- .si1dente do Banco do Brasil s·2n.1 estar\ Walther Moreira ~alles. 411e - n~" i da Faz2nda ~u~m não estf"ja :i~·ado a
cendência. tnmbém aflú' e t::Jma as-: de acórdo com grandes· -\rup·;~, e~c· é segredo ne~te Pa1s, ~c111 f"ente ~<!'We j grupos econ.?m.rccs. Não enter.do rte
c8nr'"'ncia a influência estrangeira no' nómicos nacion•1is e inteina.;,u 2111, di'ito recerE' pe>·~~nt~~~·n ~or o,-ru~o." ecc·!JOm!cos e n•e1ca a:lrl<>l -~m
País".
l ou nacionais ligados aos ~rupJs no-' qualquer trator Catterp\l:tr q•1e entre Gabmetes, mas· no, Gabu:tete ::t'J ar;
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Brochado da Rocha o Sr. Pre>idmte
da República ficou com >tS núr;s livres para nomear quçm eni;en{!esse,
para os Ministérios, Não '.he faltou o
apoio e a colaboração d')s Partiu.os
em tôdas as medidas . tomadf:ls. Na
ooasião, eu exercia enatualme~:te a
LideranÇiit da Maioria, na 9.usêGcia do
· eminente Senador Filinto M:tlier, e
posso declarar que o Prasidenlje ela
República ficou -com. amnia llberdade
de nomear quem quiSesse, comu0 }..~~~

(Seção 11}

Abril de 1963

f!ação alemã terminou r.a illt:.dur:~l rinho, professor. V. Ex'l., es!;á .àau- mos suce.s.sivos a fim de que o Brasil
r.acionahsocia!J.sta e, <n;us. tad·~. ua do uma aula.
possa cobrir êsse "deficit" - é Im~;egunda Guerra Mun1i11 com seu
De modo que a interrupção em ca- possível à Nação ·sair da crise ecoen.~r~spado_ ma: de. fog~,
, ,
sos tais não é aconselhável. Mas, pe- nômica em que hoje se agita.
A mflaçao braslle1ra pode oe. dE'S-, d' .·
ater.ção de v. Ex~ porque a Quando existe um "deficit" o que
fêcho semelhante ao da C!1ma qu·.1n-; t 11 •1a a1 é· inteiramente isacei~tável. faz o Brasil?
do as massas campones'lS e o prole- 1 eseE ~ e r .
que a causa principa!
Procura um empréstimo, seguindo a
tariado urbano se r<~ v01~ara:n. r; or : Y· .xfl a _ll m~ecorre da det<:rioraçã:> via dolosa de buscar sempre o auxilio
caus~ do alto custo de Vltla, oanuo: da 1 ~ açao
d inter~mbio.
estrangeiro para cobrir o "deficit" de
marg•~m il implantação de ·J.m EOCla· 1 dos termos deTgoc;-ÉR~EIRA _ Afi::- sua balança comercial até o ponto em
lismo violento.
O SR. ~IN
que hoje nos encontumos, com a MisE' esta !i lição da his~ó;·ia: -- a, m~ es~~nji~ode Sá - En~ão, pedb:la são San Thiago .Dantas. Em'Jora seja
~~~:f~t~~~ ~~~vi~o:c~~~~f~;.
hiperinflaçao ou a _mflaçao ~~t::.pan-1 a v. Ex~ atentasse para·boiS aspecU?~· S. Exa um homem de talento, deva""'. .
.
.
te leva a duas .so!u9?es: a <iltauccu à e· Na década de 1930, e~ plena crJ.Se lor, vai lev!lr o Brasil a palmilha1·
o Sr. Ftlznto Muller - M·ll.to bem. direita ou o soc1a1~m~ vwl~nt?. MI mundial, 0 Brasil teve termos <;~e. tro- aquéle mesmo caminho que seguiu no
o sr. vzctorino Frezre -· Nao cre:o 1 pontas do di!em<t sao mnoravers. ·
tnuito piores do que nestes ult1moo século passado, para. obter emprésUque o Presidente da R3pú~l!l;a, . n.ao
Para que o Br~sil _po~ re•~hneüte ca
não houve a inflação a que ago- mo na Inglaterra - o primeiro empossa, neste Pais, nomear J.m Mtms- conseguir sua remtegraçao -n:stur.crt, anos e ·sti:t;nos. E na 'década de 1950, préstimo d.a Independência conseguido
tro da Fazenda que oüedeça à. ;,ua é indispensável que, atnwés Je . ~ma ra a.ss~ um · erl~o em que 0 Brasil pelo Marqués de Barbacena, de um
orientação, servmdo aus alto<:s mte-. ·der!ocracia econômica, possa nt111Zal ~ue fo 'm lhoPreS' têrmos de troca, peia milhão de libras, a juros módicos, porêsses nacionais. Mesmo IJOrque .'lao 0 procedimento· objet1vo para supeve os e e ·anal do café 0 Brasil teve rém tão módicos que o Brasil deixou,
faltará ao Presidente da "te,>,!b:ica oi·Tar essa crise inflaciollitda. _
alta e~c 1 - extremarrÍen,te acentua- só com os negócios estrangeiros, a perindispensável apo!O, tal como ocorreu
Mas, qual a causa :ia ;nflaçaJ que a sua 1':1 .JaoEx' que ·justameste du- centagem de vinte e cinco por cento.
em relação ao sr. San ThlagJ Dan· vive o Bra.sil desde 1939, mflaçao que i da. VebM · 1956 anos de preços máTal -empréstimo foi pago quarenta
tas, para livrar a Nação da ·'1-tc:a,J s.1- tem um efeito auto-::t:tJm\lJil.r.te e r~nte 1
e · '
!h res têrmos de anos depois. Verifica-se que tais ~de
tuaçáo inflacionária e l'lelhéka~· as que, àté hoje, não t~m perspe;::t~1va de x1mos .do café e me 0 eriodo a in- ficits" da balança de pagamento são
condições de vida do ?QVO oras·l~uo. solução? T~nho a llllfll''~ssáo a.~ q:"e troe~. Justamente nesse P0 Govêrno de cobertos pelo desenvolvimento pro.
..
.
_ a causa prmc1pal da "ntlaçao e, fo.. flaçao . .se a.cen~uou, com
v Ex- gressivo do Pafs, desenvolvimento que,
.o _Sr. Aureho V!ana - J:'eç.> per bretudo, uma causa ext~í'lla, a.llt~s que Juscelmo Kub1tsch~. peço a •
té h j
-· f i
t' ad
o e, nao o concre lZ o, não
m1ssao ao nobre orad:J.r :>a•a n.ter- uma causa interna, posto .}Ue se erl- celência, como estudiOSO, como homem a
romper o dlscurso de V. ~xa. Incllt- raiza no desequilfbrio•do oa.JUIÇO de de pensamento e de gabinete •. homem ~7~t:~.e ~ :~~ ~~~~ ~=::as~:
sive para lhe fazer um ~~lo, no sen- pagamentos.
de· espírito científ~o, que medlte .sôbt·e passivo mais assustador na.s nossas fi- ,
t 1do de qu~ '!. Exa. .1ao :se del~e
êsses aspectos v_eJa v. Ex' os têrmos
,._
afastar da 1dé1a central çio seu dlsHá bem pouco ..tempo o ;;oció'ogo de troca nas decadas de 20, .30, {0 ~ nanças, na nossa dívi"'<l públíca, na
curso. que é o que nos mteressa e à Caio Prado Jumor, em su.a ''HJStóua 50
erceberá que a década de 1950 e vida nacional.
Nação bras~leira. ~ou d•s =1'1':! p€n~ Econ6nuca d~. Brasil", sa'1_entava, 4L1e ·exc~~ional, e que, ao contrário, ~
O Sr. Nelson Maculan
Permite
sam que ha pressoes, - sempre ~,nesse de.seqmltbrlO do lnlauço ~e J:'ll· reços do café que atua!mente sao V. Ex~ um aparte?
houve - sôbre Prt;stde~l~..es da R~pu-, g~en~ é onde. se enrJ.I:a a _'-•!.S·~ ~- P_ inferiores ~os períodos de 1950o SR. PINTO FERREIRA _ com
blica para nomeaçao dJS ;;eas M1r.!s- flac10nana brasilei~~· p.~,,a nao a~uo,r i:~s são superiores aos do café nas prazer.
tros, mas, sou d~ que ucre<ilt3.m que 1apenas_ a ~m .socwlogo. de . uma J;O·· 1 déc~s de 1920, 1930 e 1940. Se Voso Sr. Nelson Maculan - Há dias os
o Pre.sidente Joao Goulart não_ ~e 1 lanZ~~;çao filosoftca esquerdtstil., Clto,
Ex• desejar ofereço um quadro que jornais do Brasil publicavam um consubmeteu a nenhuma d~~sas p:~<;Oes tambem, um econom~ta _:'·0 ll1.0 ~. I.'?; :o-anizei a ~.:espeito e tenho aqui à ferência do Embaixador ouro 8prêto,
Nomeou o Sr. 8_an Thi.ago Dant;'IS ~xemp_lo, o Sr· Eugêmo Guctu~; D~a. mão mostrando precisamente isso; co- ~nosso repre.sentanté em Bonn em que
porque lhe merec1a e lhe me·ec.e a ele, ha pouco tempo, em um ••OS nn• .
- d
f.
1950-1958 anuêle d.1 Iom t
f · à't
sua confiança. o que r.us mtenn.n sa- meros da revista "Dige.sto Et:.Jnômi- m? a sltu~çao o ca e, em
' "'
a P
a a se re er1a
ese que
ber é se ésses Ministr 35 ;:stão obede- co"; _ "Inflação é sinommo Je !lese-, fm excepcwnal e. que, o preço ~tnal. V. Ex· ~esenvolve, acentuando que as
cendo, no sistema de Govérnu presi- ![Uilibrio de balanço lle vag·1mento, i de 32 cents a hbra-pêso . é sup_~r~<?r 1 exportaç?eB do ~rasll para a Alemadencial que existe no Brasil, '"' oricr.- isto é, escassez de dj·;isas e falta ae àquele que a lavoura ~auh,:;ta atm,la nha hav1am dinu~ufdo percentualmentação do chefe do Govêmo, ou não; cap.acidade para impor~-~.r."
em plena fas~ .de valorl~açao,. .no G?- te no valor ~e VInte~ sete por cento,
se estão obedecendo à orienta::;ão do
·
• vêrno de Washington Lmz, Jullo Pre,,- enquanto as .1mportaçoes da Alemanha
Realmente, é nesse de:;~quilf,)r~o a~ tes e Rolim Telle.s, quando o preço do para o Bras11, haviam sido acrescidas
Chefe da Nação do Chefe de Éstauo,
do Chefe do Govêrno; se ~>stã.1 fhz.en- balanço de pagamen~ ,C;nde v,u:n?~ café era de 23 cests. Isso em 1~28,_no de vinte e um por cento. Se flsicado uma politica que se h<o~rmon.ze com· enco?-trar _a caus!l .ex,e.~ Pl'lllClp<~l auge, precisamente, de valonzaçao. ~e~e o volume das nossas exportaos interêsses do P.ais. "Não aos deve- da inflaçao brasllelra. ..enã.o V~Ja- Não queria interromper V. Ex'\ por- ç~s ·,aumentou, a verdade é que n3s
mos perder muito em di.scllS&ies um mos: - e~ 1958 0 Bratil t:XJlOl LO\l que não se deve perturbar uma expo- t1vemos que expprtar mais e receber
tanto ou quanto bizantiu<~s sobr.~ se uma q~ntidade bruta !!Q.uvalente ~ sição brilhante. mas desejo que Vossa me~os. Exportamos mais trabalho,
têm fortuna ou não' têm fo::t1m1, sõ- 5 milhoes, 571 mil tonel;das, enc;,uan Excelência atente para os dados. n'l- maiS transporte, mais uma série devabre se são liberais ~emocratas ou n!W,
g.ue, e~ 1 60t, expor1~3~ ~·1.c!~~ méricos, para a estatística,. para_ veri- l~res 9ue, , infeli~ente, vêm piorar a
adeq ~r;ela.dao:;, N~ f~car que a inflação bt~ile1r~ nao es- ~1tuaçao fmanoe1ra do nosso País, e
mas, sim, sôbre. se. Nll:~i~:n aquela ~çao deq~~va ~Ü/
política, e se aquela pulitlc.a. .e .1 que c ~ca t 0 e ob~1e ~~ milhões de dó- ta ligada ao problema dos têrmo, de Importam~ menos porque temos de
troca. Quero perguntar a V. Ex~ se; pagar maiS caro aquilo que compradefendemos e aquela :J.U~ r.e.:ve ao ~e- fn aQ •
senvolvimento da Na.çao ora.:>!lGu·a, ares a menos.
quando afirmou e confirmou. . .
1 mos. _Uma
das causas principais da
porque isso é o qu1! in~eressa...
Outro exemplo: - a cota.<;ã') do
o SR. PINTO FERREIRA - Ex~~:- ,m:laçao é exatameste êsse desequilf0 SR PINTO PEREIRA. _ Agra .. café na BoLsa de Nova, Iorque, nos minarei um dos tópicos fundamenta1s [brw.no nosso balanço de pagamentos.
os· art dos nob!'e6 Senado· anos de 1951 a 1953, montava a 50 e da inflação. Bem !e! que ao lado do Efeh:'ll;mente. não estamos tendo nem
~:;o e m:Pent:ia.sma ver que, neste 56 cents. de dólar. Ascende em abril desequilfbrio -do balanço de pag_amen-J o suf~c1ente para cobrir os nossos comSe~ado, 0 diálogo que se trava. na De- de 1954 a 95 cents. de dólar, porém tos J?rovocado pelo !ntercâmb1o co- prol?Jssos, e de ano para ano mais nos
mooracl.a é diálogo que a íortalece e em 1959 a cotação do cJJé mont~va merc1al, há outros fato:es que também 1 endJ_vidamos através d)ls r;forma:, su6 enobrece
a. 42 cents. de dólar, isto é, :> Bra;;iJ atuam no processo da mfl)lção.
i ce$s1vas de no.ssas obngaçoes.
•
tinha que, export(tr o dôbro do. café
o sr. Mem de Sá- ~es não atuam • O SR. PINTO FERREIRA _ Muisr. Presidente e Srs. Senadore·3, a para. conseguir a mesma quant!détde nada!
!to obrigado a v. Ex<J.
· SR PINTO FERREIRA
segunda meta p~incipal· do •l:tcw.'ll:.- de dólares.
E' q'le
Sr. Presidente, Srs. senadores a
0
lismo econõnuco e a luta pela rea11za1 ·
d
·
1
'
ão de um Estado baseado no bem- Ainda outro exemp 0 e
CMo c-s V. Ex"' está enganado. E' dos qae terceira meta funtbmental do naciona!star social E' justamtmte aquêle minérios· atómicos. 042 Brasil E'Xpo!- atuam mais e é justamente um agente lismo é a luta contra a fome, essa foponto-de-visk firmado pelos estadl.s- tou, de 1942 a 1960 •
mil toneladas de pobreza para o Brasil.
me que pauperiza o campesinato protas americanos quando falam de um ele areias monaziticas e, de acõrdo O Sr. Mem de Sá - As estatísticas letariado, essa fome que lhe rouba as
......
_
com
os
ctlculos
feitos,
essas
areias
t
árl
·
·
"Social Weljare State". E· til.m...,... monaz1ticas teriam U."ll i)Otencial mostram o con r o.
energias
para o t rabalh o, as calorias
. 1 t
b''hO SR~ ~INTO Fj!:RREI~A - B.;m para o tt:a':lalho, as vitaminas para o
aquela. posição dout~nária susrentada
tadistas
bntâni~:JS,
quanno
energético
equlva
en
e
a
c·nco
h
oes
sei
que
nao
l)á
fator
umlateral
que
desenvolVlmento
ffslco·,
essa
luta
conPelos es
de toneladas de carvão. Ora, os cienhá bem pouco tempo o Professar tistas, incluindo os profe.ssõres Sch- provoque um resultado, um efeito; pm tra a fome que realmente se torna um
Laski, em seu livro intituJ.ado ··Rejle- mUl' e Marshak no seu !Hro "Aspec- isso, êste desequilíbrio do balançe de dos pontos fundamentais de combate
xões sõbre a Revolução do nos[O
0m1
d pod
tõ · ·· pagamentos. a meu ver, é Importante, da ideologia nacionalista.
Tempo", afirmava que o Estado <ie ::m ~llri ~aldo Robe:[ P~r~~c~m· ~e bem que haja outros processos, coSabe-se aue o Brasil é uma democonteüdo oficializado o Estado sua obr·a "Ciência e engenha.ri"" do mo, por exemplo, os investimentos pú- . cracia. ma.( qual o s~nt!do de uma dealiando conquistas ·do. Trab.l.llusmo poder nuclear", salientam <tlle wna h:icos. que podem provocar a infla- mocracia .J\beral, de aparência liberr-1,
com a liberdade tradicional - s~á 0 tonelada de carvão, na ~poca, vali.a ção, como a Industrialização. Tanto qu.:mdo não tem um conreúdo social de
Estado a representa~ a~ mentll.ll~ade quatro dólares. Entã.o; a.:onwce que a~lm é. que, recentemente, quando foi amparo ao homem comum do povo?·
Qual o sentido e o alcance da exdo futuro. Esta reahzaçao do Estado 0 Brasil teria exportado nma quanti- apresentado o Plano Trienal ao País,
baseada no bem-estar socJ.a.l, no oode equivalente, em dinheiro, cêrca ficou demonstrado que duas causas pressão "mundo livre" para um BraBras!l, tem que part_!r de. uma lut~ de vinte milhõe.s de dólares.
fundamentais estimularam inflação no sil onde. no Nordeste, vamos encontrar
imediata contra a mflaçao, porqu.,
o sr. JK.em de Sá -O nobre ora- Brasil - justamente êsse desequilibr1u a expectativa de vida de vinte e sete
co~ o cus~o de vl~a. exa.serado que dor permite um àparte?
da balanGa comercial e os grandes in- anos para cada pessoa, isto é, de gevestimentos uti!iZ!ldos pelo Pais nesta ração em geração se assiste ao gerrocíhoJe em d1a se venfiCa, e realmente
i~possltvel que. ot pov~_,·e~~h!tescog;
O
SR.
PINTO
FERREIRA
..
_
Pols
fase
de Industrialização que atraves- dio da populaGão nordestina? Qual D
0
seiScen os e vm e e es r
não.
samos.
sentido da expressão "mundo livre"
A inflação no Brasil, pode te= o
O Sr. Mem de Sá - Mirmo a V.
Sr. Prasidente, Srs. Senadores, mt- para um País como o Brasil, que é o
desfêcho qu~ teve a da Alem<>,nha. Exa. qUe me desagrada apartear dis- nha conclusão então é a de que, :sem camneão da mortalidade infantil na
Bem se sabe que, em 1923, " meio- curso da D3tureza de que V. EX<t. es- se chegar a uma posição em que a es- América Latina? Qual o sentido da excirculante da Alemanha mont<tva a . tá fazendo, do qual até se pode di- j trutura de nossa economia seja uma oressão "mundo livre" para uma Naseiscentos e vinte e três tl'ilh es ne . zer que é menos um discurso qne am.a estrutura colonial, uma estrutura em cão em que ai~mas gTandes caoítais
marcos, e a nota de .Hn bilhão de: conferência. V. Exa. ainda está sen- que os nossos preços se aviltam-:- prc- do Nordeste. como Maceió ·e Natal.
marcos dava, apenas, p~ra ~·lmprHr 1 do no Senado, como llã pouco obser- 1 GOS do café do manganês, do cacau. da llpresf'ntam um fndice de mortalidade
uma simples caiX6 de fõsforos. A in- vou o nobre Senador Josa.phat Ma- madeira, dando margem a empréstl- infantil que varia de quatrocentos a
1
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Qllatrocentos e cmqil<nta, por _ce~to,jlw.:ões ex!g:clas p.la <o._,·,--·,, ou pelal _s.:.':;:os que, h~,;e em dia, nã?_,~lá
São lidos e aprovados o.s seibdice s~elior ao ela propna Afr.ca~ Ctencla poht!ca.
.
1 ->''~úlv; .v,me!1to
se1:1 ene!gla. e.e,llgulllt.es
Qual 0 sentido da expre.::são "mundo
E!S que c ovu.,h"mo - c e o p1ó-~ c o. l~ao
poder: a fl:. ;ndusr.na esta- I R ,
.·
d
Ifvre" para um Pu is em que há Cê! ca pno Marx quem o diZ, a i L .)eltu da belecer-se numa ' .;;ao, C0mO ate hoJe I
e..tuellmento n.0 16' e 1963
.
de um milhão de tuberculosos, três nl!-. wcwnalJzaç.-~o da te~ ta -- Ctlttca o era: o R10 Grande do _Norte, po.::; a I Nos t.êrmos dos arts. 211 letr v
lhões de pessoas sofrendo da doença ~Jmfuuml!o. AB.>Im, ta.o '>(:n:~nte aLra- energi~ eletr.ca e1a r:.a1s car.a e : .•.-I e 315 do Regimento Intern~ reql~e:::~
de Chagas, pan. um Pms em que ha ves da gr<tnde propned"lde H(;tana, po~ ..,.b:l!tava, a ,un. o _seu c.Kc:nc,• dispensa de publicação pará a mJ>
oito m!Ulôe.s de mchvíduo.o so!rer.do de ern·Jma .sob a forma de UII} H',> ·ne ~o- : v.n:en.t?, embora po~~~~~se o. Estado.! dia ta d:Rcu.ssão e votação da r<-dJ~; ,1
malá:la, Pai a t1m Paí.s. onde há u.n {~el a~.v:->ta, e que se pod,, por Jl1E•l0 I ma,e;·t.i'>-PI'lll!DS de gr:ude valor in- f nal do P!'Ojeto de Resolução no ::!,
i!ft!hao de tracor~atosos? Qual o ,.,_:,;•1!- ne med:_das, de a~l:,teneJa_ soc1al ao ldustnal.
..
..
,
.. . ue 19'63, que concede aposentadN.a t
f!Cado da cxpres.,,w "mundo livre' p•!- campones, ae comerc1allzaçao do ptoHoJe, em s .. t.ta C.t•Z, o Sr. P.es:- •n'ônio Meneze._<; do Na"Ciml':nto "::>
rp. um Paí:; em que cêrca de 5{)", d ~ cbao, de e~tatuto ao trabalhador, Je- sidente da Reptli.i••Ca a~enct~rá, pel.a 1 ·~aro-o de Chefe do ServiÇo de Ti: .. _·.:'.
~a população eltl Idade escolar nãolvar a cabo uma ault•Hl.ca ldorma pnmélr~ vez, a luz. AJ~a~, Ja se tra-~port~s PL- 6, do Quadro da se~rf':',1
8corre às e~cola~. em que apena.s 10'. ~tgrana.
o_alha la pára le~ar ate a capital os na do Senado Federal.
d!t juventude vm ao ensmo med1o, em , Sr. Presidente, Sl,. Seü"dot és, e~ ta 'fios de ar;,a . Len;;ao. D2sse modo em
Sala da.s sessões, em 2 de n lr;: J"
qpe a rJdícula P•'rc:;nt~em de 2% da: a mmha m~;:nsagem ao povo bra:>L.Jro, Natal ponera. d:'senvolveJr-~e, como , 1963 . __ ,touquim parentP.
muéidade vai i>.s 1.tnivers1dades?
1atrave 8 do S~naclo. h:' mer:..;,o..gem de esperamo&, a mdu.st.rJa, da.nuo empre- :
E' um pobre estranho ·e desolado I fé na democracia e no nacil)nalismo. go aos milhares de nossos conterr~,- 1
Ulun.<io livre êste·, em que uma demo- • Não é pu.s.sível saia a Nação ctêsse n_eo.s que .se encontram em t3;1 _çond- '
0
~ia de fundo políticq .sem a comple-lcaos, dessa cr!Se, sem qcie se llvre, de ~a9 em vll'tude da. falta de vanos e~-, Requerimento. n· 77, de 19S3
rtientação da dnnocracia de fundo so-: modo o.bJ<tivo e .cunct·~tv, da arma<iu- tabelec1mentos in,àu>~triats.
.
i
Nos t~rmos ~os arts. 211, Jetro. p.
ciii,I. permite ao homem do povo a li- : ra colomal de Pa;' que expona 111ar~- O segundo mot1vo d~ alegna é que ; e 315, do Regimerrto Interno, requt>iro
be'tdade de morrer·de tome, de não ir !las prnna.; a a1to pre~'O e 1mponars. EXa., o Sr. Pre~1dente daRe- 'diEpensa ele put>licaçáo para a im:.'.àll escola.s, de não reaiizar a auLêntJCa prodl!t.os manuf~turado.~ a baixo pre- j pública, no dia de hoJe, vai encerrar 11 dia ta disctt.~são e votação da redaç:h1
e integral. democracia àe fundo ecG- iço. E' uma autêntl('a umadura coío-~ um curso pelo método moderno de final do Projeto de Resolução n·' 10.
nômioo,
n;al da nossa economia ao lado dos alfabetização de. aduJ.tos, no interior i de 1963, que eo.ncede aposentadorí:1 ~
A.s revoluçõe$ ,-,ocHiis foram precedi- ~mpre~timos a;~uals,. feito;; para. cobrh· ~o Est~do. na cid:Jde de An~icos, curso :NeLSon Gonçalves Ribeiro, no cargo de
~ pel9, fome. Basta sallentar que a e.ss~ deflCits_ '· a Juros de usurános,: esse feJto em 48 horas. Perto de. qua. ! Chefe d<> Servrço de TransP"'rtef:. do
R.evolução. . Francesa, com s~;u corte. .io taxas de usurar1os, cobra. d.os pelos pai- 1 tToe.entos. . ai anos forrun . áifabet.lzados Qu.!J.dro da. secret.aria do Senad. o Fede misé1·ias acumuladas de :oeculo a se- :;es estraní;tiro.s. Não é possfvel. Se· . e t.bdO:S ê~es, na presença do Presiden- dera!.
culo, não- seria po.s;;;ivel .sem que ant.es nh?r P:·esld·ente, a consolidação do !te d'à Repul:)lica, escreverão pequena
Sala d~J.s Ses.sõe.s. em 2 rlP n hril d,•
8ft' i6Cl"evesse, como (jisse Mi:chelet, um pa1s. nao e possível sata êle dêõse l carta ctemo,nstrando a sua ale~ria. o i 1963. - Joaqrdm-Parenle
grande .Uno -.? liv'l'o da fome. E a cac::;, .;tom uma democTacia de fUI1do jseu cof?.tentament0 PO;l' se, te~em r-'
__ _
queda da Hastllna. como um bastiâ·) ' soc"a! ·
.
.
' vracto das trevas oa tgnora.nc1a.
do despotismo e dá violência. foi an·
Roosevelt encaminhou i!O Congres.so I Quando foi ánunciado no Rio GranRequerimento nc:» 78 de 1963
te<:edida pelo e:;petáculo da pltobe, da nor,te~amencano, .em 11!44, uma mel:l- : d,r do. Norte o méto4o do Professor
'
'
PO)l}-llaçílo f:·ance,;a invadindo as pa-1 :;::~cm .':P que c4;!!ll QlJe ~~ lad<;~ .d.a IP~u1 F,rei!-'e: da Unive1.'.Sidaqe de Re
têl'mos dos arts. 211, letra p
danas.
.
, ~ec!araçap de thre•I'!Js. f'ol#t!Coo, e 1.n- CJ(e. gar~ntmdo que, em 48 horu.B, o e 315, do R-eg-1mento Inte-rno, reqneir<
:E:.st.t a m.dl.o da fra~e expre.ó.siva do / d •.spensáv,er. ~1a declar~tçiho de direi- a.cf:ttlto Seria alfàbatizado, . o povo re- dl.spen.~a de public~ção para a i me·
P~.a Pio IX, no século pa.>sado_: ··o ~os ec_o~OmJ.cos, tlma nova dee4>. raçâc céô.eu a noticia.. com .. cert·o· .ceticis- diata. d}scLw.ão. e votaçã.o cta n•-da.cnc.
eQcltndalo do Sé~:ulo XIX e o fato de · e dJrenos t.endo em vista a seg·uran- mo. com certa ironia,
julgando final do projeto de Resolução n" ·11
uin mundo open'do a.':J;olutam.mte e;;- Ça f'C011Õmica do povo.
!mpos.sfvei sua exequibilide.de. Os de 1963. que conced.e a,pp&nt~ori:J :i
tranho à. Is::reja··. Esta expressão.1<l'r!znüa or,<•<;ão de e;;;t.t·éia no Senado, 'IJmiveh;itários qne já estiveram _cola- God:->fredo Correia de Tol!"do, no cu. "mundo operário ~:stranhl} ü Igreja·, i"" · Pl'esJdente · e Sts. Seüado~e.>, e boran('lo nessa campanha já informa. go de Auxiliar de portaria: . PL-6, c;,;
significa o operarir.do.• o .campési.natol,' u. m,,. co:ls. a~J.·ação de fe na <lemocraeia.j r.am que .o métod. o \Cor>..stitui ver.dad. ei- Quadro da Secretaria d.o s'e.nado i''r.díSt&nciado da po5oiçáo soeial da Ig:'\.!· na llberd:<Cte, na legá.lfdade, nos valo- ro mila.gre. Numa pequena cidade deral.
ja, distasciado d!t ~ua fllosofia a ro1·e- res consagrados Pela Con.~tituição. 1onde foi feita a experiência:, 380 pe.':_
~ distan.cia·d.a d. a própria sol,';.;á. 0 "cte- ·l'v.le\·t. IH.tcwnalism? tem o. sen.ti.do de <o~s foral'!l aifabetizad~.~ átrav~s d.ê~·. i 19Sal::_ da.$ I'!.-. e~. so. es. t;m 2 de :üll·:: di'
Vlda_ ao problema social.
: h~~~anJdad'e, de .JUStl('a socJ~l, de , 0 • metodo vJsuai - andrtlvo, pnncJ~o· .. i 63.
Joa~wm_ Pm ente.
For justament.e é.,.-,e ambiente hb·ô- ct'::!,smo, de arn<_Jr ao sa.ber e à cul- mente tendo em vista ~s necessidade.<
O SR. PRESIDIINTE:
~co do Século XIX. de iJH~tüetaç-ão 30 _! tu:a. c<;"nú tecmcas de líbertaçào do dé\ rcg_ião.
.
·
.
,
, . . ,
. .. ..
iiãl, qu.~ deu m;:tr~~C'll à prónria do·;- i povo· Só a <lemocra<aa engrasdece os
Pr este mot1vo. Sr.
Pre.~Jdente. ,, EU: ~ons. quenC'Ja ao ~ehhe; ;d,
tri:na soc1al da I<;«".'i:, po.,to <JUt' 0 'l.;JO jP0 ''üo: __,o a cultura os tm•na J?lono~o.~. quero con"rat\,l:a'-'1e cO>n 0 Rio/" 1.et~atw. pas~a-,<~> à r::nect•ata
llll1. que foi elab(n::.cio 0 mamfesto co- ".~ "'. f!bt.rdade os d·~l1tficl' e .só 0 na- i Grande do Norte qne. com a
ener- cus.sr,o e vot8ao da m9terla.
1
nnmzsta - 1848 -- foi )Ustame·,:o , u~~~-~~J,mo. o., em_ancrpa.
gra de P~nlo Afou•o, coz:ne,a a ar-~
vzscus.sfto, em turno únu o. :lü
1
anb em que. o P..!pa Pio IX J:.m,,o,.,! nl~re::.' ~r;. Pre~!detLe e nobres Se. ~nc,acta para ffiP~Ores ~l.Jas. e cop, ojeto de Resolucão n" 9 do 1?. :;~.!
!IQU€!a Sl!;a f1 a.,e expre .;v a Fm e.st" IJ.tra,. _ ':'e lador.s, a men.,agem que 'TI m.car a Casa. q 1e o me todo a dota
de au!,;ria da comzs,ão nn e te; a,
mqll!etaçao :;oCJal que provocou a di- 1eh~,.,,:!'.~. aest a trllmna 011~e 'empre se! do será .esten.d;do, dentro. em brfqup, concede aposentaeo 11 a a
4 r'_
nanuzaçao dos quad:·G~ do estado de- 1 , -~··u,am .teses e problema:s e"'.õen-~ve, a vána.s C!dadE's do R10 Grande
fi)mo Me·;Pzes do Nasm1w'nla. , 0
mocrático hber al. d?oudo ma 1 "<'!11 a ~-':~"
ao
Pa~.
co:-rto
os
Ptobleruas
so- do Norte, porque compensadores foC(t1 go d~ Chefe do Serriço à.,
1
uma transío<'m~,:ilo r:o s~u cont~udo, 3 1~~~, ~ 1 e r~cDno.mco:;, comumco ao povo r:'l.m os efeit~s desta campanha piloTran,cpm tes, cio Quactro da se~
uma democrac:a de contendo social, 0 ,, q;,'C:'h~
~.:ssa camp~nha ideolo:;nc,1 /to Vamo.~ m\clar umn nova fa:~e
cre•ar!a do senado Feáeml ,,,.,
me.smo a uma der.wcracta socicd.zad,, do' P-, 1]'d tiqv::mos Peta e~1anc1pa~âo ~.c p;ogre:;so no F5ta~o onde a.s.SL'l
d:acâo otr·re,.,ida pela Comis<ri.J n:.
que podcna ser a ,,o;lwao para a cl-t'c 1 P .. ·' • 11 to,:as a~ ':>elVldocs da Jg- .!remos coroaria de ex•to. a camn"retom em ,eu paie(er n·' ,.;1 d-··
social do mundo r elo plop; 10 B!a,:Í ~:~·d~1 c;a ~d-l fome Servidão q'ue deJe nha c-~ntra o >tnalfabt>tiFmo Da tri1963•.'
•
· -"' ·Sr
" ,
,
·.e . comb,,t.da para que o Bra.s1!, em- IJuna do Senado congratulo--me com
r·. P.e~.dcn e. ~: · , SPnadore.', a :~~a. an_:.lon~Jt, todos os povo', po.~sa t'l1- 1 mem cm,terrâncos, f?zendo voto., para
E.n.1. di:wu~sã0
~a ta meti' ~nnctfln enrdl do n,,c,on;.- ;km.nh,.,_,e para uma senda de sa- oue ct 1a.s de prosp?•'idade e edncarií,o
Não h,H'rr:ro ''U"m Q'JPi:·.l f1 ·"! .;
Fo eco::oJ~,co :· JUstan;f'~te a 1_'1111 ,J~r. ~c p:·ogre,m e de a•ltêntka em,m.l ma's intensa ~lU' iam no Rio Grande da- p.?.lavm encerro a ct .<('q:cao
pe a ref?Jma a<?zana · E. unpcssH ?1 c:pa'-" 0 • Para a constJ uçáo de 1,m na- 1 do Norte. (Muito bel'!: mu;to beml .
Em >nlacã:;.
que o Bu_:sll se e•nanc1pe sem a auto- cJo~:llll:<rno que tenha característtc 1
,
.,
Os Senhores Senadores q ·" am •O!!? os/ O SR. PRE5'IDEN fE:
vam .1 redae2o fmal aue;!',ml perm .. sustentaçao d~ sna, _econom:a -e ''>ta ~\~~-·!ILcamente 01 as!leuas.
a~to-susten~a<;>ao e v:avel apen 8 s att-a .. l ou.z: cr1uzt? bem! Palmasl.
Lto l Tem a palavra 0 nobré Sen[ldor necer_ sentados. (Pausa•_.
. _
vtasleca.m
de m.as
edidas
que
C{>nsolld_em
e
for-~
Dur-ante
.
d·"
..
"
.
.
•
.
.
.
.
.
Bezer.
ra
Ne.
to
nos
têrmos
do
a.i·ti<ro·l'
Esta aprovada. Va; a pr9m<J:;•,,,~:iü
0
1»C.t? so cto <~r
ma<oa,· aoTári•
h· b
Pm'
·
,.,
pouéo tempo. 1· ~;>\'~<
a~, ~ etn
to Ferreira, 0 s 1:.
•to~ .. · A' 163 _do Rt;gimento IntPrno. i Pausa!.
T,lisev.s.w1o, en.1 turno Jl'1ica, d>.i
rentes à su
U.:r '' · pa,>SIVH:"• mdifedrade se ausenta da [,,.,.~.~;a;;. n~-·: N!lo esta presenie.
red,(lct]o final do Pro]etp dr- n,• ..
•e rebe'a•n ap~7.· te .. e Ql_lPI ho.)e em dla
assumindo a 0 "ir C'll• ~//' .ML.,a, I Sobre a mesa reque;·inwnto cue vai
sclucão n9 10. de .t963 dÍ' autoria
Ao sol ' •
a cunqm.'.ar um lugat·
rinho,
'· · r, ·' .o · a- 'ser Edo pelo Sr. 1.0 SecretáJ:io. E' 1
da Comhsão Diretom.' aue C<ii1er-.
1
·
.
. .
1ulo e aprovado o SP(Juinte:
de aposenta· lona a Nelion GA, ..
0 SR
A refo:·ma a::rrán.1 e:,ta sendo recl:J.·
· PRESIDENTJ•.:
I R.
·
S
G3
çal,·Ps
Rt'Jetro, 110 cmao rJo ('J,;;.
mada, hoje em dla con\ o ~_Uesmo ap~Amda há <lois oradon•.;; !n,CllCOF
equerlmen!o n·0 7 ' de 19
te de SeT''IÇO de Tran~nortH rl,,
lo, com a mesma ~J_'lH:;t~nc!a dramá!J- 'na forma do Art. 163 do REgnnento' I Ncs têrmos do art. 39 do Regimento
Quadro da Secr~!artb cin </,-...-,!,;,,
cada c_ampanha ,... oohcJOms;a. Deve. Tem a palavra o nobre S.'na:'lOI·jrnterno. requeil'o licer:ça para me
Fede;az_ (redcçao f_)terN·>rh wf,-~
~er, entao, a re.,u.t.nüe de um plane- Walfredo Gurgel·.
,afastsr dos trabalhos -do S'l1ad
1
Comzssao
dP Red!'"ao em seu p,;.
1
JaJl.l~nto cJ_<ntWco r nao de medJdt:t' O SR WA.t RI<'
• '
,pr-:tzo de 95 dlas.
•
e
o peol
1ecer n'' 6~ de 1fl63\.
senhmenta"s q>Je convulsconam a nos-/
. ·
F .Do GUR{,EL:
, .,.
, _
.
/ .Em dl.~C'J.<s§o
sa economia.
rNao foi renslo ]Jelo orad )
1
"ala das Se;.~oes. em ? f!p nhnl de. "Ta- h
.
.
Mas é um
S
p
or - '1"63
Lino de Matt0 s
f t::<cerro
"' o avenúc·
ql,pn, poc<' 3 pJ:n-,, ..,,
a•·" enga~1c pen>;'lr-se que ai r.
residente.
o
Rw
Grande
do
Nor-1"
·
a dJ,S(U~s~o
'
1
~~rf:sa aya:.la ~P,~~ '1.,> soment~ uma t~ esta~ hoje em fe~ws. Lá ~e encon
O SR. PRESIDENTE:
Fm votaC'flo
·
'i p e
d stubtLlil<. da propnedade tJa
S. Exa. o Sr. PresidE-nte da
•
,
Os Sr~ SPnndo·e~ rwn ;,pr::P::1'1' ~
pr vada aos campon '-'', porqne quan- ~ Repúbli~a aeompazJhado dos Senho- I~ Dma vez que .n) req,Jenmpnt~ :i!~ O red·:lção fma! quf'Jram P"r'mc;nr.·~;·
~o encammhada P 'bOJV:d.l necse sen res Munstros da Educ:,cào e de MI-l a menc1ona ?ata especwl p~ra :nrc10 senmdo~. cPa•;~al
tld$, _pro_voca, a!, te.,, a perda ·da p:·o· I nas e Fnergi9 E~tá de· festas o ruo I da llcenca esca _será con' ,\'la a partfr
E" tá apr: 'linda A m:'l+l<! ia v~ 1 à P"'1u"rvJdaae P. ta!ve? •m:a ep11:J2mJa de Grande do Norte. porque a p•·e::;enca 1de S!Ul pubhcacao.
m•:lso:nc-§o.
orne a mar".. · ígor.o•,.t
d~ s_. Exa .. o Sr Pre.qidente d!l rú-' Será feita a convocncí<O do su Jen, ,., • '·
•
~; •
. Esta a razRo. polOt• . O'ta:Jck ,e rea- publlca, tem por objetivo ínatl.?\U'Rr a te, Sr Linet; Gomes ,pausa) P
IJ!. 1 --~~~c:J,, em fu,nc fl, .. {o: da
hzou a tentativa c! r •·Pfo"m,• 3!(1 Ó,"Ífl :entrada da energia de Pau! o Afonso' o Sr lo Sec!'etário. procederá à 1~1- ~
r1~~gga~G f.1>a.
~~o;etor dp ';;' ~~- Perna~~o, no F.n·1en.ho da Gn-~no Estado. tão anciosamehte esper~· tura de requerimentos de dispensa de
Cpm•.s,sâoll·Dc;;,J~ 6 ·•• dl'!' .wton';.o.~v
exl!~~ncfre Jo ena~~:~. <'O''c't ett;;a~ a da pelo povo e que Significa a !!t:- pubhcacão para ime-dw !!'I discu.."São e
apm;ntadorta ~a, r~.;od~fre~onc',':.e
qu~ essa refM'mmh ~-nn•o. ·''', ve~Jflf'O.l r01a de urna nova vida e"•mômica ·v~tação dos Pareceres n.s.: 61 a 63.
1·ew' de Tol;do 110 ~a·;·qo d.• ,,;;.,·
a
ma na o at~no;a ::t& .so-- I.Para o pequeno R"stado.
1 lidos n!l hora do expe:díentf'
lia r de Portaria, PL-Ii.' :to (ç; ;i;.;
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da secretaria d.o senado Federal soluçã.o do Conselho Nacional de Geo-1
(redação oferecida pela Comissão grafia e Estatística. que cedeu parte ,
de Redação em seu Parecer n• 63, de Mato Gros;-o ao Estado de Goiás.
2 - Outrossim. informo a V. Exde 1963J.

(Sedio 11)

Antônio Carlos.
Atílio Fontana.
Guido Mondin.
Mem de Sá ~ 11:.

Abril de 1963

1 Passa-se à votação do Requerimento
n9 74, lido na .hora do expediente de
urgência especial para o Projeto' de

, Resolução n9 8, de 1963.

celência que esta Casa aprovou emen-!
da ao requerimento acima, de auto-'
Discussão, em primeiro tw·no
O SR. MEM: DE SA:
ria do vereador William Maksoud, no'
do Projeto d.e Lei do Senado mi- i
(Péla ordem. Não joi
sentldn dP. levar êsse fato ao conhe- i
mero 39, de 1960, de autoria do
reHsw peto
cimento de v. Ex.l'l e solicitar as
Sr. Senador Milton Campos, que I or~f!Or)- Sr._Pr•esrd:nte, trata-se_de
divide o Supremo Tribunal Fe-1. urgencla especral, letra b, do Artrgo
p::ovidências cabivelsao caso.
32
3 _ E·em mais para 0 momento.
deral .em três Tur~ta_s ~ulgado.ras li
~ SR PRESIDENTE _ u. - 1
(Pausa>.
subscrevo-me com elevada estima e
e da outras promd.enczas tendo
. ·
.
rgenc_ a
Está aprovada. Vai à promulgação. distinta · cônsideraçã.o, agra.d.ecen.do
Parecer sob n9 780 de· Í962 da i· espectai. para 0 Pi'?Jeto de Resoluçao
':
.
·
.
·
.
(!ue
dá nova ·redaçao ao art. 143 d:&;
.
(Pausa).
desde já a: atenção que v;· Ex." dfs. Coml!lsao d~. :Cr:nstttuzção e Jus- j ~esoluç.ão nQ 6, no que se refere à' or•
pensar ao a'sunto. - Plínio Barbosa
üq.a, peLa 1e1ézçao.
gafllzação dos Gabinetes.
O SR. PRESIDENTE:
Sôbre a mesa requerimento de in- Martilzs, ·Presidente.
O SR. PHESIDENT~:
O. SR. MEM DE SA ·--:- Não há ne.
formação que vai ser lido. pelo ]9 Se- ' Senhor .. Presidente: A. resolução que
,..
nhuma p)ljeção. O objetivG 'da minha
cretái:io. ·
está suscitado estranheza, conl.o se
Em drscussão.
·questão de ordem é saber se~- com a
dis~e. figura no· Diário ·Oficial de 14
E' lido seguinte
'do mês passado.' Dá os quadros dereforma
do Regjmento.
não foi para
estabe-a
lecido quOrjlm
mais elevado
.O SR. 1\iEJ\1
. . DE SA:
0
t o 79
1963 monstra ti vos ~ comparativos, e ·faz (S~m remsao ~. orador) - Senhor votação de requerimentOs de urgência,
uma justificação inicial. Esta é la- Presidente, o ProJeto em discussão é ae acôrcto com a exigência da letra b.
Requenmen O n.- ... , de
.
. . . t .
côniêa, &;Jenas ~e refere a critério de autoria de· nosso e'rrlinente colega .
Sénhor Pres!deh e.
técnico segu)dona elaboração do cá!- Senador Miltori Campos .. Tem um: : o SR. r:RESIDEN';rE.,- o .requel'iReqüeremos. nos têrmos. ,do Regi~. culo.
grande alcance e úma grande impor- i ment?..está sub~cr:1to pelo L1~e1· . da
DEnto. Interno, seja endereçádo ém j Aos (jt~e _se sentirem prejudicado~ .tância do ponto de vista judicial e da I. Ma1011~: e tem:a .asmatura de 38. Srs.
d
J t'
b. .1 . ·
Senado,es.
p2dido de .infc•!mações ao · Conseiho cabe o drrf!lto de re~'urso .1o prazo de 'd
Nac'onal de Ge()g>rafia, do Instituto: n.9venta d1as, e o pedido de informa- Vl a~ a
~~ rça. rasr ~~~·a, _porque 1 O 3R. MEM DE SA - Pelo Regi·
R J.'ileiro de Ge:Jgrafià e Estatística, çoe.s como outros feito spelo Depu- pretonde itlvrodu_zrr modrflcaçao p:o- mento, o Líder da Maioria ·Iiocte a.s.si.
·
1 tad
d B ·t0 G c· · ·
fun~as no. funcronamento . !ie nosso na·r incluindo a.s Bancadas?
0 Edioon
p3·::~ que esclareça :o tegumte:
.·
·e .ri
ar Ia VISa uma· pretóno_ex_celso. En.tre.tanto, .o pa.recer.
_.pode ~"sl" ·
0 SR. PRES·ID"'~'TE.
a• qnais os dados_ técnicos qüe fun- 1coleta de mate:Iai3 e .sul>sidida .. Ao. d c
d c
t
""·'
«<
<lnv'ntaram. n<Js termos de sua R~-~ Exm.o.-.s:. Go~er-nador de Mato Gros a omrs~o e:. 0 1LStl uição e JUst!ça. nar esta ê uma de suas· prerrog·ativas,
.s-:'ur:ão n~ 572, de 8 de junho de, so, JUndrcamente, eabe tratar do as- é. contrárlO, radlce;!mente. A tendenâ SÍL MEM DE sA·- Neste· caso
Hli'2: os trabalhos de revisão da área 1 sunto ,como responsável pelos inte- rra
do Plenário em casos tais. é estcu satisfeito.
'
d , B~-a~il de 1980. constantes do Diá-, rê;;s~ da pes?oa jurídica de direito acompanhar o parecer da Comissão
rio Oficial. secão I. pa!·te II, de 14 de: publlco, que e o Estado por êle go- como aliás deve ser, pois se trata d~
O SR. JOÃO ;\GRIPINO:
ff'•'~:·eiro de 19'l3, e oue conf!'ontadat vernado._ Confiamos num lliSCmreci- órgão técnico da Casa. No entanto,
(Pela ordem. Não fOi revisto pele
cD•l> a área calculada 'em 195~. indica, I mento, o.~ que não
~:xis ta qualquer chamo a atenção· para o fato de o_ue oradOr) - Sr. Pre:>idente, Srs, sena.
a·,"ara. no caso específico dos E'tados prop~si~o ?~ consequência, de fato, se· tra.ta de discussão em primeiro do,·es, sei que foi discutido êste assun0,~ Goiás e Mato-Grosso. para êsse,' na drmmurçao da área do Estado de turno e o eminente Senador Milton to na reunião da Comissão Diretora.
n~ sua área anterior de 1.254.821. Mato Grosso. Seja como fôr, o tra- Campos não está presente, Ao apre- Nao conheço o Projeto de Resolução
k'112 uma
reducão para 1.231.549 balhp do Conselho Nacional de Geo-j sentar o projeto; S. Ex~. aduziu jus- n9 8, mas segundo me informa o nobre
km2 co:n a perda consequente de' grafra mer~ce exame ~ cuidados.
tifieação muito sóbria, dizendo, ào s,~nad~·r Joaquim Parente, êle ~oi PU··
23 272 km2, e para Goiás, na sua! O SR. P~ESIDENTE:
te~·minar:
bncaao.
ii:·ea ante:ior de 616.741 km2 um au-! . O te9c~r1men_to ~ue acaba de <;erj
" .
. . .. . . . .. ..
Está-se pedindo urgência para um
mehto para 617.038 km2. com o !Ido var a publlcaçao e será oportu~ars ampl~ JUSh1lca9a~ do projeto que ai:1da não figura n·a Ortw·r·cimo portanto de área ...... namente despachado pela Prec>idên-!
ProJeto ~e:á feita ~a Comrssao iie d.m do Dia, em qualquer tramitação
24.994 v~2;
. '
'
·~ cia.,
.
I
C_or:s:~tmçao e Justiça, ou em Ple- para discu.s.são nesta Casa.
'
b.• se essa revisão procedida
cor-:. Ha, ai~ da, outro requerimento .que'
nano •
Faz pouco tempo, Sr. Pt:esidente,
re.'<ponde a simples reexame de cá!- i vai ser lrdo.
I Por isso, tomo t>. liberdade de su- um Líder d& Bloco nesta Casa, o nobre
c:1:o sem qualquer alteração ou amea-1
E• lido 0 seguinte
gerir aos emi.uenteb colegas indepen- Senador Lino de Mattos, solicitou. a.sça às Jindes atuais, c;,d. corpus, entre
dentemente do ponto de vista de cada s.in11tura para uma emenda a essa
o;· dois Estados:
.
, Requenmento nq 80, de 1963 um sõbre 0 mérito do Projeto,. que preposição. Não sei quantas emendas
Sala das Sessoes .. 2 de ab.rl de 19631
des.sem sua illprovação. hoje em p:·r- serão oferecidas, o qne sei é que o
_ Vicente Bez.erra' Neto.
Nos têrmos .do. art. 255, letra b, do melra discussão para permitir que regime de u:gência. no Senado, com.
. . _
Regimento Interno, requeiro tenham
da . '
•
porta muitas difrculdades. - as dl.tJusttfteaçao
tramitação em conjunto os seguintes em seg~n ..disc_ussao. com a presen- cussões, votações e o exame mais dePreliminarmente, para justificar projetas:
~il~o a JU:,tiflcaçao0 do nobre Se?ador tido dos assuntos em debate.
esta proposi9ã0 o seu autor querl P. L. S. nQ 3, de 1962, que altera d
n C mpos,
Senado decidisse,
Entendo que é um p:·ecedeme que o
destacar a posiÇão de vigilante e pa-. a_ reàaçáo Tdo_ parâgrafo único do ar- e ac~rdC! ~om a~ ~ua mane! r~ je Senado não deve adotar - conceder
triótico interê.sse da Câmara Muni-i t1go 29 da ... er nQ 3.149, de 21 de maio ~e~at. sobte a &sencia da plopo- u:·gêncla para di.~cussão e votação de
1
•
.
um projeto de resolução que regula a
c!pal de campo-Grande que apoian- de 1957, que dispõe sôbre a organl- çao.
do calorosamente iniciativa 'do infa- zação do Serviço de Assistência e Se~~e. ~ apelo que tomo a hberdade criação dos Gabinetes das Lideranças
tigâvel Deputado Edson de Brlto guro Socia~ dos Economiá.rioa e dà, de ingtr aos em!nentes fOle~as, sem nest_a casa.
'
Garcia, representante de Mato-Gros- outras provrdências. E, o
.
I ne~hum desrespelt~ - dese~o _acen- N!to _é, realmente, matéria da maior
.so na Câmara Federal, ofereceu-n<ll P. L. C. ny ~9, de 1963, que altera tuat :--. ag parecer da Com1ssao de urgencia, embora seja ainda de ora oportunidade de participar do.s seus o parigra.fo un1co do art. 29 da Le! 1Constltmçao e J_?stlça, e ressalvando ganizaçã.o dos trabalhos da Casa. Ma.
cuidados e esforços ao lado das rei- n9 3;149, de 21 de _malo d~ 1957,_ que qu_~ esta sugest:to não fer:e de ma- os Gabinetes 'I:Odem funcionar indev!r.dicações e direitos do nosso Esta- d!spoe ~õbre a..~ada. o~:lgator~os nerra nenhuma a autorrdade, tUe pen:lente dês.<>e p!'o,ieto ou dessa Resodo
do Serv1ço de Assrstência e Servtço queremos sempre ma.nt&', das Comis- lução. e têm funcicma:!o, mesmo precA.
Transcrevemos, a seguir, a m;m.sa.- Social dos Econ'!miários.
.
sões Permanente~ .. O apêlo seria ape- riame?te. As difi~uld_ades. de ordem
gem a nós dirigida, subscrita pelo Sala das. SeSilOes,. em 2 d~ abr1l de nas para p.õrm1t1r que, em outra mate~ral, d~ local_1zaçao ~os Gabinepresidente do legislativo eampogran-j1963. - Vzvaldo. Ltm!f, Presidente da sessão, presentes o9 nobres Senadores tes, sao mm to ma;, 1:fíceis de vencer
Milton _campos e Jefferson ~e Aguiar, . Sou inte.ir1_1me11te avêsso às discusdense, 0 ilustrado ca'l.lsidic.o, vereador\· Coml.ssí!() de Legrslaçao Social.
Plínlo ,Barbosa Martins, revemos a
o SR. PRESIDENTE:
que fo1 o relator, a matel'la fôsse s?e.s e .votaçoes em regim~ de urgênpatl.'iótica atuação dos vereadorea, ·
.
debatida. para esclarecimento total c1a. So qua:1do a mat•rra .comporta
.
.
s~r osta: em exec•J<'.ão em prazo. m'Drs. Euler de Azevedo e William :ttste requerrm~nto, nos têrmos re- do ple.nárlo. <Muito bem).
'\fack~oud·
girr.enta!s, será mcluído na Ordem do
mmo é que me i!lclino a concedê-la.
"
·
Dia da sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE:
Sou dos que entendem que as matéria.s
"Em 2!) de março de 1962.
Está finda a hora do expediente.
Cornunico à Casa que há. sôbre a qevem ~er vota.:las no regime ordihário
Of. N9 286-Se.
Passf.-se à
mesa, requerimento de adiamento da 00 Regrmento.
Do Presidente da Câmara MunlciOUDEM DO DIA
discussão
matéria, que vai ~1er lido
Deve
estar de
che~:ando
ao Congress.o
pelo Sr. da
19 secretário.
Mensagem
a~u!lento dos. venci.
pal de Campo Grande-Mt.
Comparecetl\.. mais os Senhores
mentos do func nal!smo, e as1m vá.Ao Exmo. sr. Dr. Vicente Bezerra
Senadores:
rias reformas· anunc!adas pelo Poder
RE' lido .e aprovadoe c seguinte:
.
E~ecutivo. Sabemos as pressões que
N t
equenmento n. 81' de 1963 exlstem para discus.são e votação de
e o.
Eduardo Assmar.
Senado Federal.
tacharias de Assumpção
•.
· côdas e.o;sas proposicões.
Lllbão da Silveira.
.
Nos tei~OS dos arts. 212 • letra .1 e
O Senado se tem caracterizado
:Brasilia. DF.
274• · ~etra: b! do Regimen_to In_terM, 1 Sr. Presidente, po~ uma abdi~ação
Sebastião Archer.
Dix-Huit
Rosado.
re~~erro,
aiiaJ?ento
da
drsct~ssao
.io
de
suas verdadeiras atribuições ~orno
Assunto: Comunicação <Faz).
Dinarte Mariz.
ProJeto ~e Lel do S~nado n. 3.9 • de Casa Reviwra, .nas concessões das
Exmo. Sr. Senador.
:Barros Carva.lho.
1960, .a f~m de ser feita na sessao de Hi.'gências-urgentí.ssimas para aprova.16 do couente..
ção das proposicôes vindas da Cft1 -:- Apraz-me comunicar a· Vos.sa Pessoa de Queiroz.
Ex~ que esta Casa aprovou por una- .mtnto Ferre·ira.
Sala ~as S~ssoes, 2 de abril de 1963. mara, sem emeiÍC:a.o;, sem maior esn~mldade de votos, requerimento de
r .... a ...... at Marinho.
Damel
Kneger
t u d o, sem maiores. !ndagações.
•
autoria
do vereador Euler de Azeve-- J "" .,..
Ent d
do, su.bscr1to pe.lo vereador Ademar . Vasconcellos Tõrres.
O
SR. PRESIDENTE:
en diz.er,
o . queSr.esta
Casa - . decomo
·
·
·
Gll'--to
'nh
.
poderia
Preddente,
t.al
.,..,.
Marl o.
De acôrdo com o voto do Plenáno, forma· que não pud~:Sse trazer meCorrêa Barbosa; c~e· congratulà.ções ao
a matéria é retirada: da pauta. de'!encto líndres ·a qüalquer dos srs. senado·
Deputado ']!ldi&Gn de·· :Brito: Garcia,' .Jjlsé l'elici:ano.
p<:~r ter . se levantadQ em· defes~ do·· Filinto MUller.
figurar na 01·dem do DUt da sessao d~, res? -est-a casa abdica de uma .de
território .matogi'óssense·· contra a re~
Adolphl! ·Franco.
H do corrente. (Pausa).
( sua1!· prel'rógativas, que é a -de re-ver

Em discussão.
Nã:> havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram · perinànecer senta<iOO.
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· · · .'
regimente tôdas ·as proposições~· ~(l.O
..:.s.·"totl d.1·--,;pcsto a cóhCeàer urgencra_~.
"~ !!Jrescmc.n
,
. . de", -e~am~s
,.~
··
d~.s ma t c-

o

SR. AURf:uo VIANNA1
· t p1>Zo oradorQ -

Nüo
foi rems ·(}
.. ~ .
para
·encaminhar
a. votar;ao.
-::- s~:..
ria~~t
que venham <la Cama.:ra. amda p.-n;~dente e s:·s senadores, nao ~ou
que sôbre es.ta Casa d~sabe111 a~ . ". ·;e. e. ue d-eÚnd~m a- teõe de· que
nia_ iores. pl·e~sot:s, quer seJam. gieve~. '.\~.qt.. tél'L. <Ó deve ..sei· coQ.siçlera<l.a_.
I'I~J,el' sejam do ~o~er ExecutJ_vo, ve~- • u,~ :~~~- ~a;do de importância exJ

.,

l

•

ç

~sdeonv;:~~{~ad~:c~~edlu~~~ . ~~~p~ional.q

tô~as<e a.~bstnfcã~ •

nham de

imp?rtãhé~a caplt~l.

· ?
fazemos
_aqui,_ tOdde
os funcwnáos·;dJas
v 01o1ue
t
posenta<iorras
amos a
·
rios.··
_ Agnplt!o
. . -:-· Nao
- ha. ma:
o Sr.· Jooo
i tér'as na Ordem do .Dia, que se ha.
, de "votar?
j
O SR. "AUR_ll:LIO IANA' -_ Fi_!!:e:·
j mos hoje uina matéria, mas foi. re~
.tirada e vamos
esperar m,ais
dez
para vota" la .• Esse proJeto. fm retirada porque·. nllQ se enpresentes.
i!_e:u .autor
nem o seu relatçr_na comi~, numa
!homenagem a doiS Ilustres Senadores
ausentes. . . .
• ·- . . . .
. Por que, entao, nao discutirmos e
v~tarmos.. imediatament~s esta maté. na, que Ja foi anallsada pelos Líderes
:Partidários, .peloo L_l·de:ye_s. dos Bloco~,
jl que. já sofreu um precesso de mecl.l•
taçã<).. e. que e tão ·Clara que Vai . me,..
.recer.dos nobres Senadores da .Rea_· sua aprovaçã9? Se há matéria que se aceita úÚ rejeita se~
! grandes •
profundos argumentos e
esta .
4
·

v_

exi:~ ~ns

dJa~

te~ qu~

de
.10é-. fôr _necessário. 'pelo ·contrário, mater!f!S ha que
as .; ue tpdô.s pmsamos estudal" ,as : ::em meditaçõr.s, refle;mo,
a.
legithn,amente, como a : :->xtr,wlct.inar:a Importancia, a
Cámai;á> ~tuda, muitas v:êzes.
. de excepcional que e~ representa ... A
. Ptlr êste , motivo, Sr. Pres_i~ente, ui gêl'Cia, no caso, m~ntas :'êzes se;tt
meu voto é contrário à urgên<;Ia na ncciva porque .mat.erla de~S:.!. po~ e:
votação dêsse ·-projeto de resoluçao. . . votaãa
às pressas
podeu1t cau~ar
. ~ão conc~e:ei ur~!:cia, para v~~ : danos irrepat ;tv~is ~à :vid~ d~.s pro:pnas
~~Ção c:a matena;, que na o e. da maw1 -instituicões senao. do .pi ópno Pais. .
l_!tgência. _'r-regarei urgência~ da ·m.es·'·j· Admite-s.~ a votação de. t.:'lis. matellia · form;., a outras que se coloquem . 1ias em casos raros, quando as me_:;na mesma ,situaçã.o de igualdade COm mas· são dç.co'nheci.J1lento gerai. estao
.
.
.
.
'amadurecidas. No caso_ vette?te,
eita..
Pelas
r_e_g.·l1llenta_ 1s, e_ sta__ ma- , pede-se a urgên_ cia_. para O.
f€ria P?de ser .v~tada dentro de ~a )porque êie à. organização. dos serviços
ri.\)mana,__ ou denho .d~ dez dida~r···e lt. o /internos desta Casa do Congresso Na~
é &se prazo que tra para- 1 Icu dar . ional Se já e"st.á organizado 0 .G.a·
de tal forma os trabalhos do .seaa. G i c
·
· id · d Uniã·o Democrá- 1
•
• .
.• _
que importe em prejuízo substancial i ~mete d~1 ~ eJà Maioria e do Lidei"
o s.r. Silvestre Perzcles - Permite
ào bom andamenfoâêles ... ·
. tJCoM
.. ~o ... _er_ éstául:ganizadoainda,V; Exa. um aparte?
·levam
Estasa r!fMes.
Presmênte, me
mona, nao
. . AURELIO
_ VIANA -Recebo
divergir ·Sr;
do requeriment-o
do 1 oda Gabmete
dtl pe9ueno Parti"d'O que I ·O. SIL
ilustre Líd-er da -Mai'Oria para negaF tem a sua expressao _no Sena~o por- com prazer o aparte do nobre Senaa m· ência à proposição. (Muzlo que existe como Partido _e o. Senador 1dlo.
bem! l g
fala .de algum modo, msp1rado na )· . o Sr., Stlvestre Pericles - Quero
,
. .
doutrma que o seu Partido defende dfzer ao nobre Senador Auré.io Via.
O Slt. PRESIDENTE:
e ql+e êle esposa.
ma a quem mmto prezo e por quem
o nobre .senador João • .á,g,rjpip.õ I Ora., nós precisamos de nos ·.orga.. i tenho ve:dadeira -- es~ima, .inercê de
não propôs nenhuma questao de or- fniza~. Foi cruj,do um Bloco Parlam.en~ suas qu.alidades pesso_a1s e Ciyrcas, que
dem. Solicitou a palavra para de- tar mdependente, conposto de ~erca há mUI~ te~q smto que h~. urn
clatar, antecipadamente, seu v o t-o de dez Senadores. Qual o gabmete grande Yicio em nosso Regimento, che0contrário à urgência pr.oposta para do Lider dêste Bloc-o que. representa ganda AP ponto de uma redundância:
1mn pensamento, uma ideia em mar· urgência urgentísima. ·Atingimos êsse
:erojeto de Resolução n9 8.
Esclarece, a Presidência qu_e. <?- .P!P~. !cha que consubstanc4t :princípio,s~ En- ! grau de exagêro. Pais de, civilização
1eto_ de . Resolução n9 8, foiI tão< porque_ o
do
der da ltnedlte.rrânea; o_·__ .Bras_il gosta de
e apresentado pela Cotnissao
Ire- MaiQria e o Gabmete do Luier d!t gêros. Assim,. bá .mtuto- tempo declaretbra, sen<\.o· Eela~cr· o eminente .Se- i Minoria já estão organi:~:ados, não se t'ei. que nunca mais votaria requeri-

dad~.g~avlda
s~la ~ontravam

:po~côes

nem.~

I

~_·egras

pi'o~etojpúblíca
1

1

q~i-nete.

a~m.·.
qúep~Ia__

L~

encaminha~en

-perml~do,s,

~~:~:~s~· ~e~~.a::r~~r~~=

0

nif:J~~ ~~~o a~~i>r::X:~nadorop:~I:~:
no

Vianna. 1:onciua .suas considera•

ções.

.

:.

.

.

el~r S~·e:!iilvpaes;;:, ~~~~i~~~ov;u_t~c~~~
t â
d

o proferi. e má-fé. Ao con r rio, ~-.
miro· muito o nobre- senador Aurelio
Viana mas dou por terminada- minha
interv~nção,. obedle~te ao Regimet:to,
que é, para,mim, :um bi~~-papao.
se êJ.e .ofenh'até a ·Constitu:tcao Fe•
deral. · ·
Õ SR. A,URÉLIO VIANA - Obrf..
gado a .V.
.
.
_
.·
sr .. Presidente a Mesa nac · -fem:t
um dispositivo regimental qmndc
aceitou
pôs_. €J? V?'aç}o o reque~·i.
mento de urg~ncia, _lido _por q_uetp _de
direito. xambem ·nao .ha· a9uele _pta_zo_e_n01·me ao qual s_ e re.fe.rm o nob_n
senadpr ,Jpão Agrjpi.oo.· para qw. seja
apreciado'~ pelo .. Pleniírio, porqu2n)s:
Ms- diz o· R,egimen:~ · thterno qne o
requerimento de u:gênC!a
subm_e1tido ao·· Plenáno; tmedlatampntr,,
quando a juízo da Mesa, se trata v de-

~xa.

I

reatli4°

tal""u só.
Aí··giosa.
.se baseia
a minha
fi"ln•or
·a rel
nomotôda
·dizia·,_
m,eu_
Ofício1 teve 1 o apoio do Senador Vi-valdo ~Lima, ..
,.ue me merece todo o
respeito.
<FazJen~o
o SR. P~IDENTE
...
s.oor os ttmpdnos)' - Peço permJSsao
lto nobre:.. senatiot Silvestre Péricles
para, lembrar que no
tO "de votação não · .são
.t·dmiX:ü,
que S. EXa. talvez Supusesse que· a
matéria. es~ivesse em· dtscussão. o Re~
gimento Interno esta}lelece que_. nos
requerimentO& desta natureza, na_o. há.
discl,íssão,. ·más ápenas. encammlia· .
mento de votação._
dê
t

e

exa~.

se_~'â

Pl~h.eirprealiza~~~;l~
~o.nse-·j'deve,
com a. _pressa
ne_~ess_·.a·_r_l·a,do tr~t.ar
.. entô ae_matéria.
·u.r.gência.Era
urg·entf-ss
im_ ..a.. para.jma.
téri~---Qlle·._
e UV')lva___olrque::tl-en'a,{l.e
·ot.·< J"Í~-0.· pna .R
t~u~lao
qa organização
do Gabme~e
L1der 'tn
qualquer
um .. abu~
Vi~ .seguranÇa.
nac!onal
dê~Sse outro Bloco, qrre ex1ste e fun- nlla um-Ltder, depois ouh·o Líder, se · providências par.a. atender a' ca'~mJ-
de.óan~da~rque.sel~i~d~va:_ ciona, mas não se sabe onde encon~ gurava o Senador de sürpi·êsa· e 1é- dl1de·ppblica: ;<ãg ~·o·.cJ.so. n;z·at.YJ-

n_
<captete
•. em
ç.a. ..
ComlSSao Drretora. t:om çs. eh
e
1
Pfderes
.
chi Mie .· !fi ed .. <
a.
·
n::eeu
J;edação clu
proj~to de _res-ol-ução_ dra submetidO
à COllll!dàl:~ãn .da cnsa..
.. "
. . .
..
A tna~ena. diz. -reepe~to_ a. ~ma f:ias
fai..
· t;s · da
m_, g.<!nl_l>:.açao_
!lo Sel)ado •.
..
..
_
_no
a
__es,- d:· .. 'pC::tldds·
,a •. mona,,
Presiori;
.tice·Direoores-Gerais;
da iu·gê:qcia para :v.ota•
. ão
· projeto foi considerada J>Qr-.

~~n~es L~!r;~~ícir~s ~à~:~a
nog:~s~ r~imião
;~

1

:vava.o;~a
:ll'!Ulta~.

:u:·~<:ncia por;~t\e ~atél"la
en~ell~J:El€nto;

p~Io.
segur~do, ·1~pren~ad9;

-q~1e·

~12

, trá-lo;> Nó:; aMinamos o ltequer}nten::
rotar matéria que. êle des- da 0 Regimento
o· reque•·!ment_o
de..
a_
,e conhecm. _ Eu,
menos, .:fui ·aqui será Subnwt.ido_. àpos a Or<1 Pm · cl?
: s1mples, e.de
e de c!ayezes
da
sessao em que a un1:encm
;reza ~~olu1;a.___nao___ l~porta em pengo ·na_? enteQd.Ia a 1111\tena _e vOO!Iva em fôr_ c01;ce~1da se'o_ el';n.á_l.·b_ ent~nrte;
I nenhuM. a s_u~ votaç~_o. ?'Ma matê"J;ia fé Qe aol_!:tUn ~Illigo aqm do Sena"tl<i. que se trata de~ matenll- oul_ ftcara
ldes.oa slmp.Ictda.de ~~e;Ia ter t~!tn;l- De.maneira _que sou contrá~Jo às m· ·prejudicàda·Ln~w f.ôr J:\esde Jr:·a tra-.
tMão iôda. especial; -~o;,apena-s Jll'- gêncí~_e, principa.Qnente, à urgência tada. TambE'rr nã(} é ·o.~aso~ E <!11~
gen._te,
_até.
1m.a.. s_ uper.
est:Q é um_ a
vo. fa.do ·_:n
___ a _tei.·t;:ei:ra.. ·. sessa.c _ o_ra:___ ffil,lltas
publica. Mas, nobre senadôr, em
nária .que_ se ..segtfit.; .à.
da
gastemos d!as e dil:lJS.
mate· de ll}arc;Q findo encnfninhei êste Ofi ·.urgênci, · t:iOif' denw.is • ca,<;os.
I ria.· que e.'itá no -toilBetlOO 11eralcio ao sr. i9 Secretário, também alá. · _s·r.
oos. quíl eomtit uí'\R:t:ovaó(!.
_
goa.no .e meU' ·am!g·o
mos. um nôvo blero ·'tio -qena!"c
'Que per.i.go
senado com
rLenàol
vemós ínotivo plirà íüta· em
de·
a._
pa'ra
Exmo
. o
• •,
uma ut'iência que, só virá.
ao-::de 11;Jaten,a tão.smgela,cpara i1m
r·nd:
'1-.
•
· P:trtH1r<
j tão nêce.ssárioG ·Em que .a-,
J
C, :e_ • 0 v 1
námêi1te, · a\ndà · r.ãe estàll· ·e'ó_m
1
·cru-"l'lfts.ão
"Diretora
a - doe'ria
se es~a
votáss.·çtpos
..a__--f_Serâ
av ar j'
. asa__ -..,_ ,:_ · as.
as . suas
ot_'!;·. !lnl.• iad_ os .. "t>_•.
1> . 9. l':".".aY-:.
res aLíderes
q1,u~ndo
se e1~eanzava a jc.iênc'.f
da urgência
para
.!Ullt-érláG
t<eumoe
' 50 r1?1 o· fi
·.·:.EX~.
· ~e ,ffi()s a ê.ste
·Mntét? Fm ct.r~e~R.··.ro;
Reforpmlação 'do projeto, tiveràm. em q~e _prejudicadas. seriam -as institui-. j
d~g~ed
deJei:mii~I'ê P1;~Vic!~nc!as no Ig~mentd?. Niiô':".-J!:ffi dêfe;;.~· d:> . Coh~t;1
vista a n~c-.;ssi<iade à e prpporcwnar ç~es.,. a Democra~1a, ·o Senad? .c!tt· .~e-~·
~ n d .do-_ : ser · ; h~.ca medida _es-1 túiçãõ. Ja.. .flepú~liça. pm:ventu: a fe.
1n>s srs. senadores com a resp<;m~a-,pu?~lCa, a Maiol'la, a M~nor1at\ Nao:
P~~ {- ~-crv·I<::o~IS..sao de- Set'\71Ço :tiébt? Também nao.
bilida'de de lideran~a e de preslden-. apenas os pe.quenos Parhdosh_
. ~ "CO .
J • Ol~ll? à que tenho I
. . .. ·
. :
.. . .
·eta cie coml..<sões Pe'tx;nanente.s, 11\eios Vamos completar a drganização que
a ll~nra .cte presidir.
_
_
, :o-rqye vn1a p_~P.Judzca~ a .v_;_da Jn0
materiais para realizarem, efetlva- se deseja para
bom funcionamento,_.Re.eva.notar que os srs . .t:;1de- ·ie1t1a ~esta Cll;S.a. ;Ta.~bemnao .. _Po;mente, OS trabalhos de {J.Ue se acham no qut) tange a vida dos P:J:r.tidos nt;Sl PS de ,~lífU~3 partidos, mesp1o_ es r QUe ._ yll"ia ~ f~nr c dire.hOS. ~t"f"qn:n.no~:
incumbidos.
.
ta Casa. vamos completá-la votando
de um"so represêntante. dlSP,oemrTall!l:)em .nao. Por QU~ -VLrla -!Jl€Jl;ld
F.oi por es~a ra. zão que_ os emmen-__ a_. urgê.ncia. pa.r_a_ êste Projetio, que ,-nã_tJ
de :sa·.··.las, rese1'vadas Rtls ·.s~_-t:_s_. ·ser-.! c_·_ ~r. em qua_l~qer .sen_tlda. dl~Ia~___ hot.ltes Senadores Barros Carvalho e Al!· ·ê ·.nocivo a qualquet• daS' inStituicõ:•s
VJÇOS;._~tlem 'de outras regal_Ias; _ fz?.nt~l o~'" ve!,tJc_aL a .l'!d.à.• Pl.!~llca, ..er
~élio Viana subscrevcralill o r59~e1"1- existentes 110 País, q'ue. é Uina neées
. Assun~ tratando-se de "prõvidén~ J v1da nacional, a .no~sa.. vida· ~m .eo-·
mento ,;unto a€1 próprio P_:residen.~ .si.d&de para nós E porque $in;ples,
Cla que TU!g:o mereca o aten~irnen- I ffi~ll\l.., a n9$sa.cç>nv!verCJa de too9~ as
ltõ_ Senad_o_. que a ambos. fez ..
porq_t.le ·ctaro, não impricá êfe .em_qllal-_
t?
v.- Exa., dad. as_ a.
todGs O;;, momentos?· 'T'<,mque, votapo
tanc1a e natureza de:stlí comtssao, bem nao.
0 ein regime áe ur_genc1a quer· perjo-ó para 0 Senado repito ou
JJ?deria . .
prMederb. a t im_e- paÍ;a qualquPr oútra instituicão·. '
c.er.to · que V:' Exa · ·
.. Então, por que ·nos· opõrmos à vo. diata Oigam:zaçao 0 dos. I?~ me es e
·t .. ·
.
·
.. · ·
denc1ara. com brevidade e senti-~- ã" -~ '·· •
,
. · · · •o ·
1
ac:.Sim possibili<tar_ exerc1c1o__dos tra- i< ..P.e o_ con ra_no, aprovando--c, ..__ uia-,
".· t 0 d
· t"
- d"d
. t!"lc._ 9 .• dep&e _ ,qnenmepto. a_ . qk M.0
1
bklho~ 'de suma importânr;ta ri.ue ca:- 1111~s. 1:e~ti~ar ãepr.essa a ~~~; vida.
:d,..ei IS Iça, 'De 0 cnnH- dê UYgênéio. a: ·essa rJ\lltérja, qn~pí.'hi
b.em aos. srs: Líderes e· PJ.:.esíctent~s J Pa~'~\da1~1a c! entro desta. Casa,, -do -:.Coa..
· C~ e;s e ·cortlíais B~udàcõf:"S -- :vamos ter a se~ana San~~· dtN'lt\·o
de_ comissãtr. Por t~_utro____ lado, ce,s- g1e~so NaciOnal, que e o .Seru.do da.~
s . ris c-·z t.1 P ·e"cle . b! 'est. 1_em _P_ou_ Ctl, ~ e_ntao: ela seiJa vatnda
sarta o regime. prec.á1:iÕ _qJ.lê ora. vi- Hepúbica.
ena r · z ve~. e. q
s.. 1' -~·muito ·depois;·- ou guando. _ent2ci:- • fe.gota na dispqsJç'ã:.o ·do· turteionalismo
Faço, _pois, um apêlo ao nobre L~_er
d:nte da Cattil~ao. .
_
·rida J?C!a lei da. ~~essifiad_e de, nos
dds atuais g·a,bmetes.
. da •Uma o Democrática Nacwnal no
:Esta clara quE', neste of-íciO; -n,,o me , or'?.amzarmas ... ·vinaiuos pleltear -que,
Não 'tendo" o:· nobre Senador João sentido de que não impugne a lp".gên- quis rcre'rir a hotnens da categnria de ~a:. Mesa. atentando _cdntra,!i' Regim.:enAgripino leva.n~aC:o questã? ~e .or~em ~ia. náJ? vote c_ontra ela; -e~tend~ndlJ Aul-é!io Viana .o paule Fénder. Ha~ to. !}os fJrneces':e- }ímc~o!lârlo·s ~l?ee_es
pllira s.er decidida. a Pr~s1deu,eJa Jlll- este apelo ao L1der "d.o Part1do .L1ber · verá, entretan'fo; algum out):~ ~ue _vil'á sânos a que pudessei1)0S tra-balh-a'!'?
góu, e~itret~nt~. de 8eu dever esc)a: tador, enfim ao Lider d& Minoria. 1i para o .senado de brinc.adelra, ,Para·
Por Quc_jmpooir"~e então a vor'iléãc
recer ·à os Ilustres Senadores. quan!;O
Estamo&. 'çer tos de que /3 .· Ex a .• nfuo. fazer< do Senadb utn meio. de em·.i- dêsse t;e_querim-nto? .o Sr. pres:dPnàs circtins'tãncias-~ e~ que fm elabo- imperllrá- que nwté.ría tão -'pecessária \ qui!Cei· cada vez mais. Nada receio te - . tod s- nós o sMtinios. - fica
radb o _prese~~e PWJeto. d~ re,snluç_ão. pa-ra nós SPja VO'I:ada, hoje,· ~ -~Yegf :neste · múndo porgue' não tenho. :Se- s.ensibilizado Quando, o. procunmos
duas.
da,.
me de urgênc:a, mesino porque nã(; 'nhor _· n.em n·a .terra. nem :toJ mar e Paqt . lhe peçlir meio_:;,
narl\
mlsi!ão
com a ptesença
temos. outra matéria de importâ"nci<l ! nem nQ ar Desconheça senhorios. !:raball)ar'lloo,
outr<H; setQres 1á
.,..n vo acao (Pausqal.l)elimento·
o re
·
..
. do Dia.
.
sr:,;
n:a Ordem
1 Creio em De't.l.<o etemo, na
im·orno séi.r trabàlho.
·
t tJJ
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~~~cutind.,
JIOS~Ça!> C!~s g~_mv
~:
M~tona'.··

s~ s do .m.:t·

d~ l'~~~-~rru~s ~eec~~~~aQeda
r~ ~'~tis
q~h:'Pófese
.e,~

·~ue

o~- senho~

correria·~
aEroyaçà~ ~a u~gênpla

vot~~
n~s::J. CQl"IS~

m~;sma.

\l~ami.d'a!le.2~ séi·~

Presi~nte,

~~~o!'
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}·:nrào S. Exa., a.-;.sin1 r~olrJo róda a
:'-k-<a
c"->t.á iJlêere.Sôllclo tm f'le c;.-;.sa

reunir-.ue-ão os Lideres dos par- ~nizatn, os 1n~1is lúeicirr~;, :1u1~.s inte~i· p·· ~···-te·.~ ·
-~
· 1d R
~
tidos repte~e!J:.Jdo.s n:) Senado 'gentes e maLs cap::tzes.
. •;ti.';;,' ~;H:;;~ ~g;l\~,, :·'i~~;'.-~·.?,>m e~~1 a ;~;-~:
~ej~ conct•dida. para que a
para o fim de fiX':l<'m, na for-j, E.é~:>a a relictadc que ~e nc-;; a;;:·<·e- vaçüo imcàiat". A~.sim. ocorre ce!ia.
~
. da C:;;oa não se com;l.ranja,
ma da Gon,,cmtmçao Fede:·al a sent,•.
· ·,) :l;·,c:rtLl', na ecr.!pGr'•;áo dêsses ga•
1'- n:;o nvamcs constrangido
pediuparticipação de cada !Juncada
i Petliria, pois, ao Senado da Rf:pü-- binet.e.-: e das prüpr;as Comi.ssõfs.
Jo a :ms e outros. como hoje aconComissões Permwnentes.
; ollca que, atendendo às observaçõe;;: Por cutro lado. eomo bem acenlE":cu. Vimos colega~ pedindo, de Ga:do Senador João Agripino no senjdo h ou o nob:·e Lider do Bloco Parlabinct~ <nl Gabinete, a mercê, a genJQ, E~lcibcl_cci<la.
assim, a: de qne precisamos reivindicar, preci- nH'nttt:·, :~~<mrdor Aureto Viana há gatileza de lhes e1 ;Jre;;tarem fc,TJciortárepre~-~.!lLllÇa() m1m_érica das ,Ban-/ samos suster. lar v direito de exam:. • nl11etcs aovos. há uma !ider;mça de
rios para dat.ilográta:em n:quel'imencadn.s n~.;- Co~';"•'ves. o.-; Lideres! nar. e examinar cC;m cuidado, tódas I :Jl-x:v. A.,_.,:m, é.'lc'.'; uiio poderão fur.t-os qua.nf,io a aprovaçã.o d~·;;<;e p:·oen·ref',~nlO à -'':P,:;a: n,as 4~ horas' as p.t}posições.
. :::cnnr e ter:'b ,ie :il~:nJig~u. como bem
S\l!)':.equfntes a
l!lB•i!laçao . da i Em bem da verdade, devo dizer que ôisie s. !Dx:l. prios ~on'edores e pelas
jeto solup.l.-on;.ria, t.otsJ e compktfl1
mente. 0 ea.~o.
:;e·;~~-o
.-·~~lslati;~,
..
~.s
respectwas
.
o.
Senado
,_.6
rat~as
vêzes
decitLu
sem
onlr':s C0missõ~"- funcionários pa1'"
1
E'
apêlo qu" faço ao nobre Scila-:
mc.tyac,oe.c.. nonw,aJ.-s ·
-êo;.'le Exa~ne e nao por cu-Jpa sua. A.' atender ao3 .seu.s serviços. Destart.e,
0
dor Joio Agnpino. €' ;J '(,:Jo o ?c:; ado
As.<lm ~f'ndo. Pnc )nl rúu a Comissão propostçoes vmdas da, Cârn"ra dos !alllc'iltü _;Jr.('i1.~amente não poder pe, Dirt'tora. e «tmoém 0 , Srs. Lidere;: . Depa ailos, na, wspe<'a-: do ellce:ra- d;_r a reinactt do reque!·iment.o de md 1 Republica
Nfio f,J; p.• 1 acaso (,lu' a<sil.amos, razões q11e ju<t1f ;~.vam a apre.>;enLJ~ !~enio da saa t:.llmtaçao.,. co~cc .. r,,m gt:·"k.;l_ fe;VJ \ a,'-s;nado pelo Lfdt'r da
(_-,p l 'q,:enrnento
Pfn.an:cs n:sco ção do reque!im<n!o no 74.
i 'slt\a r ca~,a na dt_lra COnL!ngenc.<\ tie 1\;('Wl'.,!: e pc!O Lldtr do Bloco Parf', " .. •:m
S' Ptes.den~'' l'e:,se PllGél- • Com e~ta epllcação, quer deixar a ,P~ ' ' , a N:.ç~o uas me~1da.5 Jec1a- I menc<~r,
_ ._
,
n~ nho,n~~n'o de vo'acão justifico as PresJdênc;a claro que o requenmen-! m~d~. ou vouar de acorod cow a . . · Eca o que de.-'.'Ja\'~ d,zer, Sr. P•el, o(\p; por ou e a-'Bl!lamos o reqneri- toto ~e l!rgêPC'la no _que S€' refere à decrsoe.s da Camado dos Depu' ,;do,~' oldente. IMwlo I; cm.)
,~n"ntn fll•f' vai dPpender do voto so- organ_u~a,çao do~· ~erv1ços _da_ Casa.
O Sr. Henballio Vie1ra -- Perfe:
O sn . .MEl'll HE S.-\:
nA"'ano do~ nol·a~~ tOlPg;>< de todos os pres~,nde.- na
~l,la •. apreqtlçaO, <4.s tamente.
tPu.;a encaminhar a votaeilo> <Nã'
..
,.
~.
,
"nf;m
d""
tcdéls
o;;
senhocons1deracoe-"
eop~cJfJCas
_a
r:_espeito
~
SR.
DA~IEL
KRIEGER
N,lv
/o
i re~:,.;to pelo orador) _ Sr. Pi·esJ.
00
1
1 -n~ "'"nadares dv Rrpúolica. Muito da _gr_av:dade, hoJe. de s1tuaçoes e.s-le_ licito ao Senado da República va- den~e. des(·:c. esclarecer um ponto, eml,em 1!
necJall:--.s:m.as ocorr-entes fora do Se-~CJl-ar. -. A.. Câm.ara dos Deputados é bora não seja contrário ao requer;nado. me:mo porque o. Senado tem cons(c!tUida de representantes do povo. mento.
O SR. Pf,tF:~~DENTJ<::
de se orgamzar. mclustve para en. homens dedicadOs ao ~'Crviço da ·NaNfrentar t.als situações. (Pausa),
ção. Entre ficar com êles ou ext"ait· - _ao vejo em que a aprovação. em
A P.res:d-ência terna a e.sclareo"l·
S'b''
ld
t d
Is
~·
regime de urgência. desta Resolução
Q'1" o Projeto de Resolução diz res~
o _e a mesa emet a apresen ._a !! Ull). exame ma
detido, frustando os pert:.u·pe, de qualquer malleira, o runp~·"o :'\ organização de gahine~es. pelo SI_-. sen~rlor Daniel K~·:rger e 1 o!:>Jetivos da medida .. é preferível clonG.nn!ü:o da,, Comi~:;ões.
inr'tl~.ivr dO.'i Pre<!ldentes dé Comis:, ~à~o vai ser Lda pelo Sr, 1 · Secre- I flc_~:t~ _com 0 e.studo feito pelos Se- · As Com:~;:oões do Senado Fe<ierar janr'"' P des Uaere, de Bancadas
v
j nl;lo e.s Deputados.
· ma1s tlve:·am Gabinete para os seu$
O art. 73 do RegimelJto Int~rno
11: lida a seguinte:
1
~en!wr Presidente e Senhores Se- PresidPntes; pa,,sariam a ter precici~·-mha que a organização das co.
in~oor~, }~;n esta _casa em Ell!o sen~ samen::e por ftnça desta Resolução.
:n>'<:~õrs é urgentíssima, a tal ponto
Emenda ao Req1feri-mento n.o 74 )mão
~e .•s _:JeveJ~~ · e nao abnra
De moct·o q:Je as Comissões se coru:Ocl~ fixA. para a sua compo.é•lçáo o
de 19 63
, 'r-,? 0 ~ 10 n~o abnu,dda.s suas prer. títu~'m. e foram constituída/i, indepen0
p:·r,zo df' 48 horas. MaR não previ'
o_nde se diz: "5-b":
, ~~~:~~;~ ·. Aqt, defen eremos -:- e
den!emente da R.esolução. As comls1
c:"•'ni~B~i'ío dos g2binetes dos Presit 0 de ·na., ou r~nce- 0 cumpnmen- sõe.c; formn ccns~ituídas, e-podem pasc]p~-,'."'.'· dr cnmís-,ões e dos Lidere<.•
Di2;a-se: "5-c".
! re e a~i;~s d-vcres, pen~ando _sem- sar a funcJonsr cümo sempre o fiP'' .. ; :cwr:os que arcam cem respon.<:~Sala das Sessões. 2 de abril de 1963, p
_<o , a de !udo nos suptemos zera:'l. Tanto qut> para amanhã de
t'''d lT
1 . . t t'
E Daniel Krieger,
aa NBçao
mop!Jft a COI . - d p·
J<~ a a~: .• po.! ;co-ne ~lllii' ~·n c!t:a.s.
Just!f:cação: ora'.
I:-n1ere-~cs
O f'7·ojeto, Sr. P:·e~:denie. não deve ·c:~: d
nF;;ao . e •manças e.stá
n .:.. P• ·'"; porque nc,~ ~8.?· 11 " -~- de
i ser vol ado hoje.
Devemos adiá-!o ~~;r~~~~P- ati,~ '~;:c_•~.·;;~~:~_~ã; ig~eplle!nnd~~un 0 ,,.do c,m
o Rcg.m,n.o In.erno.
O &R. PRESIDE'-.'1'1-::
-dPnh·o
dl'
rroime
"e
U'"""n
•
•
·
"'
1i ~r· w;r.,..,i••' ~r;
•,?.:) 01't-;~n~izadCs para Vi:;orar d'Jl'2.U
~:
-:~,,_.. c.a ~ClTIUffi, gt;lb:~1ete.
re cada Leg-i:•latura.
I Tem a palavra o noiJ!'C SE'nadol· •P ,: 0 .,. . . .__ " '1·_:· L,0 rlla,., p::u a que tndo' Creio tamb,-.m q:H' o problema dos
rr:.~~·~;1t~;·n~~6 di~.xp;Jii~~~ ~~n, ~~f~m~~= I ~~~ede. Krirger para ju;:tificar a :_ ~~-~:~t;' ~';', ~:.\_~~~lr~~~~-}~-~-~s t:.q_;~~"P~,~~e~2~~= G~bir:ctes :1g~n t :n'_:'to menos de r('-
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10 0 1

-\~IE

f,.,.,.,
ndo
a org:mizr cãQ dos
O SR D
K
' ,
I o ' J "' .. ça e t.k d.l eJto.
c;'''JinPtes ~e efetue dentro do me;;' ' ' ' "1" RIEGt:R:
O Seuad0 sempre dc:c:ct:n nác
:P" pr870 de 48 horas. hmdo para ai (Não foi revisto pelo orad_or) _' pa.;xõ2.s. não
p:Jr p>0c<mreit%.
' •8:-J''Jc'io das comiS1'Ões pp··m11. Sr. Presidente e Srs. Senadores. po-r pcn~o,~ck-vü:'c:.s. ma':
1
• ntp~
o reoaerimrnto de urg2'1Cia apresentei a emeada que acaba de um· denrm1m;>dfll'
em votaGiiO 'não tem o cararte- ser lida como o objetivo de encontrar se se:·vir -- P
·,'iro e-necial que no caso, lhe dá' uma conGiliac§o entre os que pre- b. avurc. cc:u
no'l"e SPnac'or João Agririno,
tendem votar ho;e em re~ime de urAo r>:.1e apreendeu a f>t•f>:;id.Jncia. o gência o Prcjeto ctc Resolução e os
Sr. .S'":1ador João Agr:pino quis que entendem hão ser necest•ár:a
~~iJr<J.r claro qual seria SU:.l posição ess11- urgência,
di-:mte do;; requerimf'ntos de l\!'gêl'cia 1 <? meiQ i~r)11o. já dizia confucio, é
ot .serem apresentados no Senado Fe-: o rdeal do Sa.b;n, Por JSso apre.'entei
:Je:-al.
I e:"sa salução, Não sou lnfenso ao re.
Ao en.seJo da votação do primeiro, gime de urgênci:o~ quando necessária
Tem a P"lav:·:.~ o no!ÍÍ·e Sl•nadot
rs(]u<dmento de urgência desta na-·1<;~mo um ~os _;co:3b:)redores do Pro- Bar:·o.~ C:<rvalbo, para encam'nhar a
tureza.
apresentado -ao
Plenário,/Jer.o,d_e Reg1mento e cte tôda.~.· as suas \'otat;:'-'ü.
s_'_'<l.,Execl.ência achou p!>r bem fazer_,.m.odJ.flcacões. proc;u·et cerc:_ar.a prov.iO :Sh. H\R::::os C.\IWALHO:
a sua declração, para que, f.manhã denc1a d:>s caute.as possiVels, Hoje. re;·J,>,:-,1_1-a t~c· LC tc._~.,~,--J 1l!a,· r_a 's~ot.acpi_o .>_ <_,,0_·_'_,",,';_,
0
nil'?'uém pudesse alegar que o seu p~ra se requJ>:·er ur~:ência, faz-."e
'
,
_ .1.__li êncio. ou .o seu voto porventura fa •. m1ster a nresen(:~ de~ aua:-enta e qnaP?tL:·, n•s que ~e:1ho '>
vorável, no caso vertente ,significava tro Senadores. ou LJderes que repredo Projo~o de >-t
mn antecedente já justificado. Sua Isentem es.~a soma de Senadore.". No
l~'~3, e da cmenci:< qtlP
Execelêneia se dispõe a adotar, em! enf,anto, cc:;cordo. cem O em.inente lhe
pelo llobre 8u~·H'-t·
t·ela.c5.o a êsse<J requerimentos, uma i Senador Jono A•,-r:p:no no 'enhdo de D:Lniel Krie~er: Meu g.1bimte · .l ',J es~f!tude
irredutível, afirmancl.o in-; que Essa matéria não é daquele!' tá cm CCJUi". por·que se cnc.mé-ra ot·dnsiVP que
não deseja
ser sur- i que exigem tr;1mítação urgente. Ela gam~c.üo e ·\em núme~o fixo t'e tu'J~:·~endido pelo não conhecimento da' bem pode aguardar cinco. seis dias ct~~nad·:,_- iops __ c c_-na_-~o _o~- pc··.'a·:ncv.i p ~--~-~,_~t- _.i,·',_.· _,',l_ J::·,'l'1·',-.·,
05 ~
:natéria. No entanto. não parece Sua IDara melhor amadurecimento. Con- y~
-'-' ,
--: --
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0
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refe,·intlo ao Projeto de Re>~1ução, o comparectmt'nto dos Lidere~· da
nQ 8, po:'que êste havia sido formu. Casa. e que hcuve. mesmo. em tôrno
l2do com o cont1urso de Sua Exce- dela, Ul11i\ conco:·danclll. Mas o fa\o
',ência. além do de todos os demats. não implica. é óbvio na re:1úncia de
res
de
Comissões. El'a i um p:·azo _um n_ouco ma :or 'para um
iíderes da Bancada. e tatnbém com; exame ~n~s detJdo. Confesso mesmo
a participação de inúmeros Senho- \que as.ststl e ec.neordeunas eEltendo
ma:éria portanto,
co•thecida deod-e: um pouco ex.agerBda a concessao que
a 8 ua feitura. 0 Projeto. depois deJaz aos _Gilbmetes. c;relo que ye dá
rmmto.
foi- d<Vidamente pub',\.cado e:~os _Ga~n:wtes um m~';'ero u:,awr de
se<F avulSos extraídos e distribnídos.l·unclonanos d? qne e,e:<: f veruadetraE-,•amos em abril e os gabinetes mente neces.s1tam
'Tta.amos com
df'~' P:·esiclentet~ de Coniíssõés e dos 11tanto carinho os G~b;netes dos SeUé'erpo ainda não forsm organiza- ~ho~~s Sen~dr;r~~ P. e.2<?uecemos_ o:.'
do<; _ Futre+:mlo. os r-:{?missõ.e.s flnha):11. ;e:v,_ços essenctm~o:o ;enad?, d~ Rep~a:ro ti!.' 48 horas para onran zar .se.! .'!.J:lllea Os eh;;:·' .. rt... G':b,ne:es; é
" n:utir da e'eiGÃ.O da M~.s~. f' 2 r.~Jr", C:-..lC!J .. devem P·;;ctLfU en!,e 9~ fun~o ~t'm
Art 73 _ do R,e 0 ·imrn:o 'In--: ~10nanos. o.o; me,~;~.rrs. N:_nguem de-

110

1'~ co:c-.c~·ftá:~ ío

enlü~l:o. !lá. \:a-~·ws

em

10

e Ue

t:,llros

pq:•~.,.~·:·~.-~o~í:ãs--e~~-'-o~ o;:'tHu:~tt,d::~_-.·ne;a; r~.-·' ~~-~~~Ac P ~- - · ~ 1~:>?

!'

0

t:·.~no, o~u:

assim reza:

::>

"Nf' rUa imedia'.'-' ao em
ccrnp:etar a e1eiç!"to d!i

1\l~

1

JOl:;c>.

e~~:-;:a

3 1C~~.l

11

3 1

1

êl~i'.
Lider qne
po:·qu.e en:en.
p:':qu:·no;: Par10:· Gabine;e
aceitou

Hm

A~

'V'{l

'

(.'.lí' 1"'-

crla ci1\--;' o~ Chl (-;i··
c·.;~ ·a. :vre,.J.
lú-lo.

i~,'r.

que foraxn

·::·ti d;opqn!kr d»

>:":·a:· pa:·a in.'>.ta ..

E' 0
sob {]
t',-:,_
0 '<n.

C"}:""I:O

oh] e-

· ~ : ~ lft

,-,

~f::Hi·;~·

[: s

ctc~ Sá
mPsma for-

D.re(D!'a de:;eja
, Hlm·e., desejam
P 'fh-':"'''u,r
<1n1er!or, ou se
d"'" ·am
rL),- 0 l'(,g;me nn
ot·:!-~l"iza<:fto c:•c.'' c:.~· :n ,.~"'''·
"o clo,,,;Í"' 11
com 0 regime

se:uct~e~~1~~~~

1.e tôda uma r."'",.,' :u·n. Então a co-

mi~.si'ío Dh,UH-a . ·'"t"á as providlln-

c;''·" C•Hbíveis rL:::
ri<:r.
Se cnt:·e 'an, o 3·.
nàmk1, rl'ltl:'a ·J
C\'

den+e

o - ·· ·

~,;<;§.~~ po,:~u~ -:-~::,
qpc

;1 0 regime ante-

1

nova dtcasa. e
a R
ela a comissã';

D1~-,~-,:_:'."~_': e,-:·;_, ':s~...,:.·_·:a·,~- - _nc.n:r·.;___ ._: ·_~·"~· _.• .',-.: ',"'_. ·.'_: ·._· ,_- .: · ,· cl 'n,·_' t1~o,,-~t;-,1_Id0~ot~-ec:ato~,nsc'o,,t
,., 1~1na_o~

0

h-> n'''"'"'P'1te 0 g--ave pr
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G8h;netr~. se n•''r houver uma discil)lina. não sai;c:n 0 , iamah des.qa. situa:;il.o qup r..ns :·o tu; a vida admin'•trativa do ."-c·n 8 oo.
F.' p:·eciso qur n
rec:ulamente n
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depcH; aa Se: mana Santa, ou se,; a, ll<t
Se&lu~wa-feira. dia 15 de abril, poderá
em d'.scn:;.são simples a
em('_,t:rl apresent-ada pelo nobre selledor D:aliel Krieger, se vitorio·att
En•end::, Sr. Presidente, que p:ee;..
mmo.s como bem dit:se v. Exa d 3 :orzan c.:dade ?:;. Comiosões. E' ·,.:;,nl:~de Qlle existe um fato novü: ns Com·:~~:s poct~:u~_I!l f11lv':ttnar com seu!'
a:r; .. · amoT!aas. No entanto, tambem é .verdade que o func:onal 1s1110
!r~i~~.ér~o ~~;b~:=~~~~ ~ ~,~o·~-~~l0~~~ ;~?~-= !. ter,-:"~ !li1JR dqt~ p·t~a r.,nU'--:;~1tar-~e. ten-
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·O problema está .Posto:. A Presidên~
O SR. JOAO AGRIPINO:
rios nem de.ctilogralos à disp<ll!ição
O Senado pode deliberar desta Ol!
cia aceita as co!lSlderaçoes quanto a
entanto, produzem. Só têm galil1- daquela forma, pode decidir dê.ste o~
- Sr. Presidente, pe~ a palavra no
oprtunidade da votação da maténa.
nete
os
lideres
de
Bloco
e
Líderes
de
daquele
modo. Os Líderes não têm ()
E' evidente que ela pode ser votada para encaminhar a votação.
Partido - creio que nem todos os direito de impor a .sua vontade a que
hoje, amanhã, ou na. prõ_?cima sem~na.
O SR. PRESIDENTE:
partidos - mas,'mesmo assim produ~. quer que seja. :tles, apenas, têm o deTrata-se da orgamzaçao de gabme. ver de esclarecer e conduzir. .~ pr~·
_:Tem a· palavra, para encammnar zem.
ttes que não dizem respeito à ComisPor e~sas razões, · Sr. Presidente, sença dêle.s em qualquer reumao nao
são Diretora que já os tem ehclen- a votação, o nobre senador J.oão A'!!'l· opus-me à. urgêncià urgentissima. implica na obrigação do Senador vo•
temente orgamzados, no Reg1mento pino.
criação sui-generis do Regime'lto do tar neste ou n~uele sentido. <? _Se•
Senado, e não estou, absolutamente, nado é soberano em suas declSoes.
In~~rne~atamente à organização dos O SR. JOAO AGRII'INO:
sendo desleal com a Mesa, porque J!:le pesará - e pesará . em igualdade
Gabinentes que d1z respeito a Reso(Para encaminhar a votação. Não não· concorde! com essa urgência, de condições - p que dlSse o Senador
lução e o Plenário deci<ilr Ee deseja foi revisto pelo orador) • Sr· Presi~ nem mesrf/1/f com a deliberação da Barros Carvalho, o que disse o Sena•
iazê-Jo imzmatamente ou mais. tarae. dente, agradeço a V. Ex~ a interpre- Mesa. Ao contrário, manifestei a mi- dor João Agripino, o -que disse ~ Se•)
A com!&Sao Diretora cumpria de· tação que deu às minhas palavras. nha opinião de que seria um prece- nadar Daniel Krie~er, o que disse_ ()i
ver de dellcadeza e tambem de coor- Não quis apenas firmar uma posição dente pouco recomendável e por isso Senador Mem de Sa, mas V. Ex~ sa<Jl
denaç;';.o de problemas,_ apresentar a em relação às urgências. Quando se mesmo, não merecia meu apolo. E,s- pode pela natul'eza das funções Q'la;
maténa ne.sta opo:rtumdade, daao o tratou na reunião da Comissão Dire- sa proposição pode ser votada em exerce, pôr, ·no mesmo prato da ba•
oue havia sido preViamente concerta· tora da urgência dessa proposiç!ío, três, quatro, cinco, dez ou quinze lança, o seu prununciamenta.
, :
do _ insist.o nesta ponto - entre a eu discordei . Mencionei, a propósito, dias. Não há a menor diferença em Faço, Sr. PreEidente, e.ssa advertenconu~sao D,.retora e os Líderes. e m- a Lei de Aumento de Vencimentos do que seja votada hoje,
ou daqui a cia, e 0 faço sem mágoa. V. Ex~ saoe_
clusive prévi-:tment_e entendido, ~~~c el~ li'uncionalismo Civil e Militar da quinze dias. se não há matéria e_:n, que sou um homem profundamemt!
era urgen~:e e. deveria ser llll .....ud.ta União que devia sei discutida na Câ- andamento no Senado - que nao: leal muito que mmto o admira e tPm
mara, em· Mensagem do Executivo. e tem tido pràticamente matérir na i sem'pre procur:.t:o prestigiar a sua
1ncn:e c:.}i.12.~.·2c·1Zaaa.
M;is lio que i3to, prete;;J.dia-oe m2s- viria a e~ta Ca;:;a sob pressão, para Ordem do Dia - não é por falta de I a<:~o r,o ser,ado da RepublJca. Mas íH•
mo qtte ió:~e realizada 11: 2·7 de ~.ar- tramitar em regime de urgência.
organização dos Gabinetes; talvez nó (SSa r 2 soalva porque nií.o desejo c,utt
o. Foi ap;:mas no aese]o de re"HrNão sei se a Mesa acordou coin os por falta de funcíonamento das Co- ~ Mesa interfira nas decisões do P. e.-:
~ar mais ês~2s entendnnentc~.. Cjue outros Lídel·es ·sobre a urgência, mas missões, não haja matéria com Pa- nário; êste é soberano .c reóoive c: e,
uaa se;;un~u. ret.m;ão da com;~.sao Dl- recordo a V. Ex'-'· que, na ocasião, fui recer para ser incluída na Ordem do acordo com a sua cos>CJcnc;a e ""m
ret-Or<> foi efetuada para <;,_'Ue a e:a contrário à urgência quando se dis~ Dia. Não é por falta do Gabinete, a sua vontade.
.
pude~sem compar~cer ~iderES que nao cutiu a neces:oidade
de entrar de Sr. Presidente, que não temos tido
Não vejo, Sr. Presidente, d:ficulc: ~ •;
haviam comp:o>.recido a pnme1ra, Lm- imediato na Ordem do Dia para o matéria para votar.
I de em se votar d=vo ser justo e ;e-'
clus!ve 0 Líder do Bloco Parlamema_r, mais depressa possível &el' votado o
Qualquer Senador que procure o gico - ê.ste requerimento. Cre:o <J'.i~
e a's1m o wnhecesse~ do ?ro.et,o ae projeto de resolução.
·
gabinete
dos
Blocos,
da
Maioria
e
da
Jlo
~sunto
está
perfeitamente
esdarP.•
Resolução tal como tmha sHlo re;a.taHá de convir V.Ex~ comigo que n{io Minoria, pode ser atendido na reda- cido. o Senador João Agripino, porem,·
do p:lo emmente senador catete Pi- temos
tido
mais
de
~a
proposiçãõ
ção
ou
na
cópia
de
_q~alquer
de
se1.1.1,
defende
um
principio,
o
principio
de.
nheiro e aprovado pelos s.rs. Lideres na Ordem do Dia e, em algumas ses- trabalhos; nas ComlSSOes há ..pess()al que não se eleve usar o recurso na u_rPor essas razões &. maténa _nao fol sões
nenhuma,
com
a
retirada
da
para
dactilografar
os
pa.receres
dos
gência
urgentíssima
em
casos
que
11ao.
trazida anteriormente à cons1c:eraçao existente. Portanto, a única va.nta- respectivos Relatores de cada Çbmis- estejam nitidamente enquadrados na
do Plenàno.
. _
.
.
figura prevista pelo Re~imento do S.;cumpriu, assim. a Comissao D•re- gem que traz a urgência urgent!s.si- são.
Esta, a ·explicação que queria dar sado.
.j
tora· 0 seu dever inclusive para eVJtar ma é ser votado o projeto no mesmo
dia,
.sem
constar
da
Ordem
do
_Dili:·
a
v.
Ex~.
sr.
Presidente.
Não
costuEssa a sua o}Jinii:o, essa a sua inter•.
fOS3e amanhã criticada ou acusada (le
t:le poderá .ser colocado em pnmei- mo agir com deslealdade com nin- ferência essa a sua decisão. Em:1m·a. ~
não haver sido rápida e diligente na
execucão- daquilo que os Srs. Lideres ro lugar na Ordem d.o Dia e votado guém, sobretudo com a Mesa da qual possa pàrecer aos seus pares errada, é
naturalmente,
como tôda e qualquer v. Exilo é Presidente.
0 produto de sua convicção e merece
haviam como ela concertado.
outra proposição.
.
Esta, a explicação que quer_l:o dar ser debatida, a11alisada, pe.,ada e jul•
Entretanto, o asunto . não merecto.
As comissões funcionam 1ndepen- aos meus eminentes compa;nheiros ~e gada.
.
.
·l
tanta discussão. Imagmem o ~ue dentemente dessa proposição. O que Senado, para ressalc·ar minha pos1- Quero ap!'oveitar a oportunidade paaconteeceria se porventura 11:· ~ateria .se organiza é gabinete de presidente ção junto à Mesa. Jamais c~n9ordel ra dizer que não sou contrário aos Elo•
fôsse apresentada.. pela C~Issao Dl- de comissão, que não existe- pelo re- com a urgência dessa propüf!I~ao e cos que existem no Senado, nem so!l
retora, dentro das suas estnt.a~ prer- glmento atual.. OS _gabinetes da por Isso a combati em plenano. - partidário .&e que J>e não lhes dêem 03
rogativas, sem consulta previa a~ Maioria, da Minoria, bém como <>S de (Muito bem) ,
meios de exercitarem, na plenitude. o
d t
todos os membros da Mesa, funcioLideres.
O SR. PRESIDENTE:
se~a~e~o~oo~ Senado que, no fim r:a
Eu solicitaria, pois, aos Srs. Sena- nam independentemente dessa proposição.
Gabinetes
de
Lideres
de
Em
votação
Requerimento.
sessão
legislativa,
fui nesta Casa qEem
0
dores Aurélio Viana e Barros Ca~va
defendeu o direito de os Líderes, emlho informassem à Mesa se d~~eJam Partido, que não existem na Câmara,
O SR. DANIEL KRIEGER:
bora as suas Baseadas fôssem constiefetivamcnte manter o requenmen_w e não são previstos no Regimento,
de urgência que assinaram, e ~ ~ssl êstes sim. Mas não sei ae há, inclu- Peço a palavra, Sr. Presidente. nara tuida.s de um só representante, terPm
as prerrogativas que tinham os outt os
naram por solicitação da Pres1denc1a sive, lugar para êsses gab~etes no encaminhar a votação.
prédio do Senado, e .se é ma.!.S urgenLíderes do s,~nado da República.
da !v,iesa.
O SR. PRESIDENTE:
Fi-lo, Sr. 'Presidente, para que ne•
te dar a êsse Gabinete, peS.!!oal, do
E' preciso deixar tudo claro. Solici- que locàl onde deva funcionar.
Tem a palavra o nobre Senado Da- nhurna corrente de opinião fósse matei a am8os os Líderes que o su?.screEstranho, Sr· Presidente,, qui e s• niel Krieger.
nietada, para que não fô.sse estrangu·
ves.~em, para dar cumprimento ~quilo faca tanto barulho pela urgenc a, por
lado qualquer pensamento. Queria qPe
que ho:~v;a sido I>réviamente decid;a.o. que, não posso conceber que seja
o SR. DANIEL KRIEGER:
o Líder do Partido Socialista Br?.silPít'
d' ·t
tê
r 'd
Desde c:ue, neste mstante1 ta~to se di~ mais urgente um projeto dessa natu(Para escaminhar a votação) <Não ro IVe~~e o Irei !> .que
~ o ,J er
cut-2 em tôrno do que fo1 prcviamen~e reza do que outros que entram na
estabelecido, é preciso que. i.ndague dos Ordem do Dia, inclusive êsse dela re- foi revisto pelo orador) - Sr. Presi- da Umao De~ocrahca N~cwnal e .o
Lideres se pretendem ratlfJCar os eu~ tirado hoje, por falta de cÇ>mparecl- dente sabe v. 'E~ e sabe o Senado Lf_der do Pa.rtldo Trabalhista BrRsitendimentos anteriores, 'ou sé_ de.s~ mento do seu autor e do relator, . e da R~pública, do meu espírito de con- l~Iro, ~omo o que tem o Líder do Pa::jam que a matéria volte à s1tuaçao que diz respeito ao desmembramento córdia sempre procuro soluções que t1do Libertador como o que tem o L1~
primitiva, tud<? se II_Jant~nha assim. e do Supremo Tribunal Federal em possa~ atender a todos. Não viria en- der do Pa::-~ido Social Democrático. o
não se faça d1sc;u~sao tao. estmnha a. turmas. E' um projeto muito mais caminhar a votação, se não fôsse um maior Partido desta. C~a, para .que
todos. pud.essemos discutir, examil!al'
re:opeito de matena que e do conhe- importante para a vida do País, en- aspecto da questão.
cimento de c::da um dos Srs. Sena- tretanto, paia êle não se pediu ur- Sabe v. Ex~. Sr, Presidente, quan- em pe de Igualdade e resolver de a~<?r
gência, muito menos urgência ur- to aprêço nos merece. V. Ex~ é o Pre- d_o com Os di_tarr.ts. '!e no~~a conscie<s•
dores.
gentís,ima.
sidente da Casa, é o representante de ~Ia e com a;! ~mposiçoes dos pensamenE a so!:cit,.çiit' que faço ao nobre
A proposição, Sr. Presidente, está todos nós. V. Exilo, fala pelo Senado OS demooraticos.
Seaador Barro< Carvalho.
exatamente como foi combinada,
da República. Portanto, não tinha di- Sr. Presidente, Srs. Senadore~. a
acordada pela Mesa com as lideran- rei to V. Ex~ de entrar so debate; por- sorte da proposição está lançada os
O SR. B/lRROS CARVALHO:
ças. Não há qualquer alteração. ·e tanto, não tinha V. Ex'~> o direito de que entenderem de votar pela sua
<Nâo foi teuzsto pelo_orad?Tl ~Sr. alteração houvesse seria decorrente expor, da maneira com que o fêz, o aprovação. votem. Eu- votarei contra,
Pt-csidente. compre_endi o Jntmto, o . de emenda que circula pela Casa.
pensamento ela Comissão DiretorrJ.
e votarei cuntra principalmente pelas
interê-,se, a elegância com q_ue o nobrt- 1 Não me opo11ho a que os líderes, V. Ex'\ &: •. Pr·esidente, sendo a mais razõe.~ que ácubo de :::-4hzir: para res•
Líder da União . Dem~crátiCa N~ci?" , ~nclusive os de si mesmo, de partido alta. autoridade desta Ca.sa, merecen- salvar um princípio do qual não ab:·o
naL senJdor D:::mel Kneger, n;tei ve,o · de um só membro, tenham gabinetes do, como merece, nosso respeito e nos- mão - o principio de que as decisõe-S
m prcpo:Jção para transforma-la em onde possam produzir e trabalhar.· sa admiração, não tem o direito de do lt!nqdo sãc tomada.s. sem influên·
ur<?.ência simples.
Oponho-me a que se diga qu~ a au- falar para influir nas decisões do Ple- cias, pelo ~eu Plesário. ·(Muito ·bem!);
Louvo ~.seus intuitos, acclho a ma- ,ência de um gabinete para esse 11- nário.
O SR. PRESIDENTE:
:-dra por que s. Exa. tentou con- de:· importa em deficiência e organ!- O Reiimento In~erno veda exnresdiar tooas :::.s correntes no Senado zação dos , trabalhos do Senado. Se- same.ste - e se IU!-O yedasse. Senhot
Toma a Presidência a.s palavras do
Realmente, v. Exa, Sr. Presidente .. ia o mesmo que dizer que qualquer Presidente. a boa tecmca parlamentar nobre Senador Daniel Krieger com()
consultou-me depois de comunicar c 3enador que não tenha gabine~e estã o vedaria - que o Presidente entre em questão de ordem, mesmo porque s.
mpossibilitado de produzir. Há Se- debate com os membros .da Casa.
que a ,anara na reunião de qumta
Exa. já havia falado para encaminhar
re 1ra ~ssada, sôhre a assinatura de nadares que não têm ain~a seu ga- Sabe V. ~~ que a_ tru~ tolerãn- a votação.
requerrmento de urgência. F. eu o as· !linete e nem por ~sso ~tao impossl- ela, qu_e é Imensa, ~<>. vai a'!, _ponto
O SR. 'DANIEL K'RIEGER -- Sr •.
,inei e 0 mantenho.
: bilitados de prodUl!Ir. Nao é urgente de abdicar dn meu drreit.o de cnticar.
·
·
I que tenha de imediato a sua sa.Ja e Perdoe-me V. Ex~ a crít~a que dirijo Presidente, falei para !azer a susten•
O 8R. PRESJDF.NTE:
. funcionários a sua • disposição para ao Presidente do Senado, mas ~ dirijo tação oral de uma emenda, amparado
_ Em votação 0 ReqtJerimento nú• , que possa prodi}Zir.
~a certeza de que estou servmdo à no dispositivo regimental que me a<;mero 74, salvo a Emenda, de autoria : Venho da Câmara dos DeputadOSllnstituiçAo a qne me Integro e a que segura êsse direito. Não fale! Pf.ra
questão de ordem.
do nobre senador Daniel Krieger.
\e lá os Deputados não tem !uncion4- pe~;ten~ de corpo e alma.
1
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I

o SR. PRESIDENTE ·- No enca- O SR. PRESIDENTE:
1da experiência e da pesquisa, a fim tes travados neste plenár'o, é real•
minhamento da votação do nobre SeA Presidência não pode aceitar - 0 :de propo!·c1on!lr elementos concretos ment_e de carátet ~rgente e, mais do
nador Daniel Krieger havia uma ques. 1·equerimento no têrmos do que dis-· de afençao das necessidades. S~m ~e- 9-ue iSso, urgentLSslmo. Não se trata.,
tão de ordem referente ao procedimen- põe expressa{nenfe 0 parárrrafo 19 do ter o ntmo cperaciQnal, a Cartell:a m- · obv,_lamente, de. outorg;~r, de conferir
to da Presidência; no que se relaciona Art. 274, do Regi~ento Ir~terno.
'tenslf1cou _o qu~ de~omma "trabalho: a este ou aquele G_abmete melhores
wm a maneira como colocou a ma têde adiamento, o.:tra de mspeçao, nao . so para m_anter. a ·recursos orn~menta1s ou efi_cientes
0 requerimento
ria em votação, perante o Plenário, qualquer
dos fins das letras A e 8 lisura e a legitn~udade dos. fmanc1a- i para o cumpn~e!lto das suas mcumS
às
será a resentadJ e votado como re: ~entos, como pala saber. ate onde es- bênclas SenatoriaiS. _Quero trazer pa.ra
1
0 t~~~~ mc=~~e~rete~da:n~~ a:fr~~ limina~ ao e am.mciar a ma.téria.PEs· tao send_o frutuosos, beneflcos ou.~_de-~o al~!plano d_e ~rasllia, bem yerto do
buir à maneira; como a Presidencia ta já fbi ar;unciada. Não havia preli- quad.o~ a nessa conJuntur~ agrana" · conforto bab!lõmco do palácio gov~r
colocou a matéria a intenção de in- minar e sua votação foi encaminhada.
outtO _aspe~to, Sr. Presidente, que 1 13amental, a voz e_rgastulante, ? gnto
·
A solu a· 0 ara 0 assunto será a vo. merece 1 ~g1str o no menciOna <;lo rel~- 1 ae alerta que atmge proporçoes de
fl uenc j ar o PI enario
na sua declsao.
tação d~ re~uerimento,
que, se não tono, esta na demanda, qu? e_le ass1- i u:na própria imprecação misericorAbsolutamente, tal não ocor~eu. N~o I alcan ~r
maiori· ualificada entra-, nal~, de fmancia~entos pa1a 1mplan-, d10sa.
teve a Pr~idência qua~q~er. mt~D:ç~o I rá en~ re:ime de ~~~ência COl~Um, ou ' ta~a~ ?u ampliaçao de núcleos colo- \ .-Os funci-onári~s lotados na. comls;neste sentido. Se a Pres1denc1a d1ngm a a rova ão com maiJria qualificad· 1 mzauor es.
·
~ sao de Abastecimentos e Preços do
a;:> Plenário as pa1avras que dirigiu, I cto·r~ uerimento e a rova ão da emen'EmbOla assinalando {JS embaraços 1 meu Estado deixaram, de há muito,
:foi exatamente para não permitir que I da: :fe retorna ao ~eaim~ comum
. ex1:"te!1tes, entre. os qual:> avulta o da . a fa1xa das carências. De fato. iá pea. Comissão Diretora ficasse exposta, ~qualquer das hipóteses entre- i p:opna con~plexidad~ desse e~preen- ne~ram na órbita . das dificuldades. e
e pudesse parecer que ela procedo.ra à t t
d
. P '"d" . 1 d1mento, pretende ele encoraJar tal, ate mesmo dos limites e nas cercamas
elaboração de um Projeto de Re~soluan
seg:m 0 . pareci ~ .resl e~~ra 'tipo de. operação, pelo que represen- :da fome.
•
f"·
· te'
t d
h I sem querer exercer ll1 1uencra no e-J ta em têrmos de conveniência para o·
ç~o que ,o~s.e m Iramen e
escon e. · nário 0 requerimento vai-se transfor·
·
·
Há nove .meses aqueles chefes de
Cldo do p,enarlo.,
·
mar em regrme de urgenc~a _comum, Pais.
Mas, Sr. Presidente. a atlvidade da •,amr.T1a h um1'ld es na- o re~e.b em os seus
Havia: o nobre senador João Agr!- dado a n~ceEsidaae da_ J?a!Ona abso. carteira de Colonização do Banco do vencimentos. os seus salarws .• Em nopino afirmado, seguidamente, que não -~luta: favJrav_el a propos19ao.
.
IBrasil está" limitada aos recursos que : vembro . do ano p~ssado, es.t~ve perdesejava votaT a matéria em regime
Em votaçao o requerlinento.
lhe são fornecidos pe1o próprio Ban- longando a geograf1a ~o Espmto _San<ie urgência, por falta de conhecimento.
O:S Srs. Senadores que o aprovam, I co. Atendendo aos numerosos aspec- l to um env~ad_o do ~~mente presidenD:lí a razão por que 0 Presidente da I que1ram permanecer sentados. (Pausa, 1tos da sua ati vidade Cl"editativa, não I te d;ot _Republica. V1s1tando ~quela re•
Comissão Diretora: _ nêste instante
Votaram a favor. 26 Srs. Senadores; pôde cana.lizar novos recursos para :. part!<:ao a.?a:r:tdonada. dos cm dados dos
:Presidente t.J. Mesa - julgou necessá- votaram contra, 11.
.
tão importante iietor da economia na- : P?deres Pub!1cos, oUVI~ ~aqu~la comurio fazer ao Plenário 0 histórico de
Em conseqüência, o requenmento cional.
1mdade funcr_?nar a cntlC~ diante datud? _q~anto ocon:era até à elabo~ação está ap_rov:ado, porem na .s~a co~diçã.o \ N<Xlsos desejos são no sen_tido de q_ue!a. situaçao e. a. rog.ati':'a n:> sendefimtrva do PrOJeto de Resoluçao e de urgenc1a o:mum. Bera mclmdo na que a expansão de suas atividades :h do_ de_ que o Era no PI em1asse 3: sua
ao mesmo tempo, deixar claro que à Ordem do Dia na 4~ Sessão ordinár:a seja objeto da atenção superior, de dedrcaçao e o _seu tral>9.lho. Diante
matéria é do conhecimento de todos subseqüente à presente.
.
m{!do a proporcionar-lhe recursos para de uma sm_foma de realeJo. ma~oo~ Srs. Líderes.
t·
. ..
d
··
atendimento do inegável sentido pú- brando habilidade e persuasao. o emisEs a preJumcada a emen a de au- .0 1,
d
, ti 'd• d
E
t
_ sário do Palácio do Planalto djsse aos
Senador Daniel Krieger
.co e. suas a VI .a es, • m. en rosa 1'
·ld
d co
E t d
A Mesa tinha; também o dever de toria. do. nobre
_, . " . .,.. .·
mento com a Supermtendencia de po- . sen. ores a
AP no meu s a. o
declarar ao Plenário que, ,para ela, o
Ha ora·,ou•.:. u-:s~ntos. ,.
lítica Agrária, recentemente criado ou I' que o atraso de p.~g~mento se dev:a
"-"'unto e de organização e que, exaTem a ,palavia o nob.e Senador em regime de convênio com a ABCAR ao Conselho de Mimstros e, por. via
bmente por fôrça dos entendimentos Mem de Sa. .
e entidades congêneres, fôrça é conce-. de _cons~quência. ao Parlamentansmo
havidcs com os Srs. Lideres, fôra leO SR ME:\1 DE SA:
der-lhe o impulso indispensável.
entao VIgente .• Passados. alguns m~vada a indagar dos L'der da Maioria
.
.·.
. o País necessita de um efetivo am- ·ses. co~ o retorno. do sistema ])res;e dos Lideres de Blocus - porque e.s . ~r .. _Presidente, desisto ae uunha i paro à produção agrícola, realizado Ict_enc1allsta de Governo, os funcwnaoutros Líderes não estavam presenteb m,cnçao.
I em base;; t~cnicas e permanentes. Aí nos d_a C~AP do meu Es~ado voltaà ocssao de hoJe - se entendiam que
O SR. PRESIDENTE~
1 está
a imensa vastidão territorial, a I r.~m ll: cmtga, tornara~ a reclamaa nuzt:::a deveria ser votada em regiI exigir as atenções dos responsáveis. çao e Impe,raram. de ~ovo, o pe~IdO.
me :.\c m ;ência, já que o assunt) dizia
Tem a palavra o nobre Senndor :Aí está uma agricultura realizada, sal- . No ent.:mto, Sr. Presidente, att; _hodlrê:'tn~cnte ao interê.3Se do trabalho
Joaquim Parente.
vo raras exceções, em têrmos de pio- J~ de nada v~le:-:;m as su~s sol!cltaaomin:strativo e político, não só dos 1
neirismo, sem a. correspondente e in- çoes e as sol!citaçoes do emmente aoS: s. Líderes, como das Comissões.
i O SR. JO.UlUll\'1 PARENTE
dispensável assistência. Aí está 0 Nor- vernadcr d_e meu Estado. A resposta
(Lê o seguinte discurso) ·- Sr. l:'re- deste, a exigir. nos seus sucessivos que. o G~verno !!'ederai outor_ga aqm~
A:;sim. as palavras d;:> nolJre Senador
sidente, :::.rs. Senad;Jres, a quescão brados de alerta, um tratamento que la s~tuaçao a_flltiva é o espetaculo. c-aDa:;~el Krieger, que S. Exa. afirmou
agrária
está na: ordem do dia das co- o integre econõmtcamente no. comu- lamrto;;o do md1fer~ntrsmo e dos braserem t:e cr'tica à ínaneira t:or que o
gltações dos-circulos mais responsáveis nidade nacional
ços cruzados. De.seJO, nesta Casa, que
P~;>:-;ld2nte aa; Mesa havia proposto a
se a Carteira de colonização, a tra- não ~ deserta. q~ando se <;!iscutem
mach·ia, nrn encontrarão correspon. dO Pa's. Ela constitui, atualmente, a
tônica
de
nossos
anseios
de
desenvo1vês
de
~eu
operoso
Diretor,
já
voltou
que_-;toeq sup~rfiCiaiS, qu~l seJa a loctênçh diante das palavras anteriOres
ct:'a:; pe!o Presidente na apresentação vimento, marchando ao lado do fluxo as suas atenções para tanto, faz-se bçao de gabi?etes que Jamms derxaindJ!Strial e das rela·ções comerciais de mister que tais cuid·9.dos prossigam ram de _func10nar,. mesmo antes ~a
da matéria.
ordem internacional ccmo o trinômio sem solução de continuidade. Ajuda formu!acao do ProJeto de Resolu~:ao
r.:e quz.lquer mo:1o, a · Presidência econõmico-íinanceiro da atualidade financeil'a. assisténc:a técnica e von- i ng 8, de 1963, ponto alto de tantos dea~ra~lPce a wrdiali.ssima fórmula adobrasileira.
taode de servir constituem, Senhor bates e causa atê mesmo da exaltação
t:;::.: ?elo nobre Senador Daniel KrteEu me filio, Sr. Presidente, àquela Presidente. a pedra de toque da ace- de quem mereceu a unanimidade de
ger mci'lsive para tecer considerações corrente que reconhece o primado de leração do nosso desenvolviment•o nos,·.os sufrágios, neste instante. em
e fc:·mnlar críticas em tôrno da ma- agricultura como sustentação de nosso agrlcola.
que o Senado pràticamente eéJá silenneira co:no tem dirigido {)S trabalhos . . atual estágio econômico, e sem cujJ
Concedamos ao homem do o:1mpu, I cioso, mas no momento, também, em
En:i'etanto. reafirmo ao nJbre Se- concurso qualquer equilíbrio terá bases ao anónimo realizador de grande par- que nos aprcximamos da, tala2·arça
nador Dan:el Krieger que, não· obs- precária&.
·
cela da riqueza nacional, os elemen- I ~entimental da hora da Ave Maria,
tante a Rlta CDI'!Sideração que tenho
Essas considerações dão relêvo, no. tos. de 'ieu progresso.
apelo p-ua V. Ex~. Sr. Presidente,
pGr S. rrxa., a: Mesa continuará pro. meu espinto, ·ao relaLório apresentado
O País inteiro. e em especial o ev~!ltnalmente na direção dos nossos
cedom:o ca mr~ma maneira em tõdas pelo Professor Claudio Pacheco, Dire. Norte e o Nordeste. espe~~m a com- trah:;lhos. V. Ex•, q"Je sempre manifesas m?.'~:'l8.s que tenham tido a mesm~ tar da Carteira de Colonização de nos· preensão dos pcdêres públicos.
tou as ja:~ de sua dPdicacão para
fc~·lT'.Ul:.ÇáO.
so pi"incipal estl\belecimentJ de crédito
Reé(istro, Sr. Presidente, ,o agradJ com os p·:lb~os hu~des ·da auaAquela repartição, cuja estrutura só cem que tome! conhec:mento do rela- nabara. (\ cujos destinos vem devol<.s reuniões da Comissão Direto- foi imprimida em meados de 1961, na tório da Carteira de Colonização do tr.nrio, desch; os arbores da mocidade,
ra, ,; ·:mt~re que o desejarem, podem administração do nosso ex-colega, o '3anco do Brasil, bem como as es- a sincerirlacte de seu amor e a tenaesi3.r p;·esentes cs Srs. Líderes e todos ilustre Senador Afrânio Lages, deve 'JEr2.n~Ps de que fU2.S aLvidades pos- c'dade de seu trabalho, que dirija,
cs m":n:.>:·os d'· Casa. Isto dá ao Presi- ser considerada como definitivamente sam contribuir. nela ue5o de seu ilus- com cs :ecursos de sua condicão de
t1·e D!retor, para a lnam;ura~ão de . pai e de sun qualidade de titu.lar de
de:~t.e o direito de
conversa-r com o implanta·da no exercício de 1962.
Pl2nru·io a respeito de todos os assunÉ o que acentua o seu Diretor no um eretivo. dlr_eto e t:ern;.a!lente an:- um parti.cto que defende a política g. omesm J documento, no qual assinala, naro ao labonoso e anon1mo realr- vernamPntal nesta Casa ao ilustre
tos que lá fôl'em .tratadbS.
além dis~o os principais aspectos nos zador, nos campos dêste Pai.s, da ri- Presidante .João Goulart ~ dêle ob~eVai-se proceder à votação do reque- quais se Úientou a Carteira em seu queza nacional. (Muito bem).
1 nha a oblata de seu seu am;Jaro, a
riJ:~:nto.
ritmo operacional.
I sensibilid·~de de seu gesto de mag;is-.
0 SR. PitESIDENTE:
O SR. BARROS CARVALHO:
A pre,st~çao de assistência aos agrltracto nara com uma comumdade de
cultores mais necessitados constituiu
Tem a palayra a nobre Senador fun~:onf•r'os que,. inobstante recebe(Sem revTsão do oradOr) Sr. uma de suas preocupações iniciais, Nogueira da Gama (pausa).
rem s~J.l(l"ios irrisórios, são colocados
Presidente, a Maioria e todo o b~oco designando um zoneamento prioritá·
S. Ex" não se encon,tra prese.nte.
na ru:>. d::t amargu7a pelo atraso do
parlamentar comungam os mesmo.s rio a limitacão do valor dos finanCiaTem a palavra o nobre Senador Ati- 111 l,-,1er1 te fruto do cumprimento
sentimentos do nobre Senador Daniel me'ntos e rig.orcsa preferêacia aos pro. lio Fontana. (Pausa).
cl.e sue, tarefas. Neste instante em
Krieger no sentido de h~Tmonizar, o ponentes realmente devotados ao trato
Também não está presente.
nu? se n:·ocura recrutar tanto confôrmais possível. o andamento das pro. da terra.
Tem a palavra o nJbre Senador Eu- 10 O"'Pmental para os gabinetes despcsições, dando à Casa a maior produDentro dessa orientação, a reslstên- rico Rezrnde.
18
r;,coa, considero, Sr. Pr2sidente
tividade poss'vel.
cia oposta à& operações de que pode;,,stc. cmortuno e autêntico que se de0 SR. EURICO RE7-ENDE:
Elll face disso, e lfara -~ue püã.>amos i.tüa redundar a especulação imobiliáclique. oelo menos, um momento ao
melhor concertar o andamento do r!a representou-um ponto dominante,
(Não foi revisto pelo orador) - Se- <:xamP ct" uma situação calamitosa e
Projeto de Resolução n9 8, encaminlro inclusive na 6 realização de um in- nhor Pre.sidente. Senhores Senadores. 'lO atPml'mento de uma roq;ativa que
à Mesa, nos têrmos do Art. 212, "letra quérito nacional sôbre os preços c-or- o primeiro as.<nnto que justifica a iá se vpi envelhecendo, que se vai ena, e do Art. 274, letra b, do Regimento rentes da. terra. A êsse respeit.o, Se- minha pr~ssnça na tribuna, sem ne- canf'cPndo. que já se vai ete··nüo:ando,
Interno, requerimento .de adiamento nhor Pre.!!idente, o Prof. Cláud1o Pa- '1huma al<Jsão a controvérsias hoje, no 18rn<>nt:'!vP1 indiferentismo dos aida votacão do Requerimento n9 74.
checo assinala a extrema necessidade 'aqui, estabelecidas, através dos deba-' tos poderes da República
1
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Quero,. Sr. Presidente, antes de ças, inv_ocando a nossa solidariedade vra, criticávamoo, aliás sempre cons- e bisnetos paguem o trigo do pã()
trutivamente o abandono em 4ue '''" que atualmente comemos. Dar p .c.
refugir da tribuna, trazer para o exa- e o nosso apoio. (Muito bem!)
me da casa, memorial que recebi,
O SR. PRESIDENTE - A .Mesa encontrava a agricultura do Pais.
que da dificuldade que temos em excom mais de uma centena de f·lrma- tomará as providências indicadas pelo
Infelizmente a situação não mudou pandir a nos.1.oa lavoura de trigo. '::tários, apelando para os membros do nobre Senador Eurico ~ezende, no e não podemos tecer elogi:os à orien- uemos que o Brasil, pelas suas ~L.. : Congresso Nacional, no sentido de que pedido que faz através do seu dk"'urso. tação · do govêrno nesse setor. Reco- dições topográficas, pela sua loca. i.
votem contra o veto manifestado pelo
Tem a palavra o nobre Senador Au- nhecemos que o Sr. presidente da Re- zação geográfica, não tem as me;ho.
ilustre Presidente da República em rélio Viana.
pública, Dr. João Goulart, tem os me- r.es condições climáticas para pro:;uproposição que reclassificou a estru~
O SR. AURli:LIO VIANA - sr. lhores propósitos para dar aos h~en'ii zir 'lrigo em maior escala e a prêçiJ
tura funcional do Departamneto de Presidente, pergunto a V. EX~!< se pode do eampo outras perspectivas e à económico. Mas, sabemO<.·, tam02:n,
Correios e Telégrafos.
manter minha inscrição para a sessão agricultura uma nova orientação de que outros países de clima semelhln•
Trata-se da classe dos Agentes Pos- de amanhã.
desenvolvimento e de prosperidad·e. te e latitude igual à nossa, p~:.:;u ..
a
•
Como é óbvio, porém, nem sempre zem trigo em muito maior est'LJ.
tais. Em 1948, quando o Parlamento . O ~?R. PRESIDE~TEl- V· Ex~ esta s. Ex~ pode traçar os detalhes de suas Portanto, poderemos produzir m:' 'J
realizou a primeira re~lassificação, mscr~to para a sessao de amanha, em diretr.izes. êle, certamente, tê'TI que se mais trigo, mas não com a po ' · •
deixou de lado e ao aban ono as suas tercerro lugar·
. louvar de seus assessór€s e de seus de concorrênt:ia do ~:lmilar e-r , :· •
legítimas reivindicações. Assim é que,
O SR. AU~lll.IO VIANA - Obn- técnicos. dai porque abordamos, h~je, 6elro com o nosso trigo nac
de 1948 a 1962, os Agentes Postais de gado a V. Ex.·
da tribuna desta Casa problemas que Agora me~mo. quando a sat.,.
1'0do o Pais iniciaram, e completaram,
O SR. PRESIDENTE - O no~re nos parecem devem ter .melhor enca- trigo, adquirida pelo Banco rio B
ao toque da melhor inspiração e no Senador. Adol~ho _ l!ranco tambe_m mi.lnhamento, refiro-me, inicialmente, si', thegou ao seu têrmo, dept::> 13
dorso dos melhores argumentos, uma transfenu !'~ UlSCriçao para a sessao ao problema da triticultura em ncsso ter eu· recebido a promessa dos ;"'campanha visando à reparação da- de ~an.ha. .
.
.
Pais.
ponsáveis pela política do trit:o ':113
quela injustiça. O esquema de suas
Nao ha ~ars oradores mscn~s.
1
Triticultura essa que conhecemos que o produto nacional e 0 al;en- · "atividades logrou êxito, e foi converNada mars h~vendo 9ue tratar, vou Icem detalhes porque f~mos, ta~ilbém, na seriam distribuídos a um ~o n. ···o,
tido .num dispositivo aprovado na úl- encerra_r a sess~o. Designo para a de homens do campo e cultivamos 0 tri- vi; com surpré~·a e pt.sar, que tal
tima sessão legislativa.
·
amanha a segumte
go, conhecemos porque vivemos êstes não está ocorrendo.
O veto do Sr. Presidente da Repú-.
ORDEM DO DIA
longos anos sempre junto dos trahlVou tentar dar aos meus ilwm.·s
blica obviamente não obedeceu à sua
lhadG'res do campo.
· pares, bem como à opmião púb):~<t,
vontade exclusiva, mas sim decorreu
Sessão de 3 de abril de 1963
Meus pais eram agricultcres e co- um exemplo do que acontece, at'D:da aprovação formal dos estud_os • e
·
.
nhecemoo com detalhes os !}roblemas mente; com a polít;ca do trigo: C.l
das conclusões a que cr:e~ou o orgao \
(Quarta-Ferra)·
da triticultura nacional. Podemo• con- trigc está com o seu preço ofir~dl,
de assessorament~, ~spec~flco - 0 D~- , PROJETO DE LEI DO SENADO N9 cluir que a politica t:ritícula no .Bra- nos portos maritlmos, de 40.10·0 c! cl•
parta;n~nto Admrmstratrvo, do Servr-~sil - não de agora,, mas de muitoo zeiros a t~ne!ada. E os moinhos r.o
3 5 DE 1960
ço Publrco.
'
·
anos - tem sido mal CS'llduzida e a interior. além do preço por tone}a·.~.
Trata-se de uma classe a quem está
D!Scussão, e_m primeiro t~n.ll, 9.9 prova disto é que já chegamos a pro- terão que p2gar as de~'Pe>as dfr ,,..
eumulada uma série de tarefas e de ProJeto de Le~ do Senado !1· 35, de duzir aproximadamente um milhão de rentes c.lo fret~ e outr!1s mais atf' ll
atividades. Mas, ~o exame do caso, 1~60: ~ue restr:nge o e~ercicro .do ~a- toneladas numa colheita. e hoje es- seu destino. P~ra o trigo prodl'Z c:()
não apenas 0 quantitatiyo d~ t~aba- grsterro do ensmo médro aos lrcencra- tamos sõmente com trezentas mil to- no interior cl.cs E,;; ta dos produtr:; s,
llH se deve só pesar, senao prmcrpal- dos dentro da finalidade de cada cur- nelad.as.
o Banco do Bras:! foJ autorizR·dc. a
mente a latitude e altitude de suas so, tendo Pareceres das Comissões: de
A área de terra cultivada decres- entregar o produlo nacion21 r r·~
responsabilidades.
constituição e Justiça, sob nQ 546, de ceu mais de dois têrços. isto si~~ifi- moinhos alí sediados, pelo preç:J de>
o Agente Postal é responsável, de 1961, pela constitucionalidade e 778, J ca, se observarmoo mes~.o superficial- trigo nos porto>~ acre~Scido das n;P<;·
início pela conferência e expedição contrário à emenda de Plenário· de mente, que alguma corsa de errado mas despesas como se fósSe estn:nde m~las; é responsável pelo regispro Educação e Cultura sob ns. 547 e/ certamente existe na. política do trigo. geiro. Daí resultar que os moinhos
e pela manipulação de corresponden- 779,. de 1961, contrário ao projeto e à
Em 1956, Sr. Presi?ente, na Câmara das zonas de consumo, como ~·e .i 2m:
cia, inclusive de valores decla:ra~o~ e emenda.
dos Deputados, depors de apre.sentar Rio, São Pau o e outras cidades da
tem, na agenda de suas atrrbu:çoe:>, REQUERI!VIE.l'<TO NQ oo, DE 19 ô3 . quadro es~atístico, demoi.strei que. no orla marítima, receberem o trigo a
a organização de balancetes e, mrus
Discussão, em turno único, do Re- Brasil. entre o pnç~ do tl·J.go em 40.100 cruzeiros a tonelada e os pc •
.do que isto a própria manipulaçáo de querimento n9 80, de 1963, pe:o qual gr:lo e .o pr~o do pao. o~erecldo ao quenos moinhos da zona de pro::ln·
dinheiros públicos de tercerros.
o Sr. Senador Vivaldo Lr'ma solr'cr·ta consumrdor ha u.m acresc.Jmo espan- ·ção de Santa Catarina que pagar 4íl
·d t
mil crnzeircs ou mais-.
Vê-se, portanto, Sr. Presl en e que tramitação em conjunto do Projeto de toso. Para confrrmar mmhas pa1a0 Sr. Pinto Férreira _ 0 no or!!
enquanto outras classes C?mponent~s ~ei do Senado no 3, de 1962 e do Pro- yras de. outubro de .1~56, dire~ que orador dá licença para um aparte'?
do Departamento.de correros e T~lei Jeto de Lei da Câmara nQ 19, de 1963. aqu~lll: epoca. na Ital!a. ha~Ja um
o SR. ATiLIO FO~rTANA - Pois
grafos mereceram o patismo lus r!'Está encen-ada a sessão.
ac:escrmo entr!l o preço do tng.o em não.
da aprovação do Governo da Repu(Levanta-se a sessão às 17 horas e grao e o do pao na. ordeJr. de s:teno sr. Pin!o Ferreira _ Estou octblica aos d'spositivos q~e os câ~oca- 50 minutos).
ta e um por cento; n.a Espenha de vindo, com muita atenção, o di.sews"
ram em situação matenal con rgna,
setenta e três por cent.o e. na Argen- que v. Ex a. vêm pronunciar;do a
os Agentes Post!!-is tive:a~ tratamentina de tseenta e seis por cento, €n- respeito do trigo. Folgo em saber, que
to discriminatório e, por rsso mesmo, ~DISCURSo PRONUNCIADO PELO quanto que, no Brasil o acré1:cimo v. Exa. tem os me.,mos pontes àz
abusivo.
SENHOR SENADOR ATIL10 FON- naquela época
era de duzentos e vi.:;ta meus ·l fe-:r,rito da política ecoEstou certo Sr. Presidente, de que
TANA, NA SESSAO DE 1 DE quarenta pcK· êento.
nô~.üc.a de tripo ro'llmente lndispen::lse 0 ilustre Chefe do Govêrno reexaABRIL DE 1963, QUE SERIA PUDizia eu, Sr. Presidrnte. naque1a vel ao desmvolv:mrnto ecomhú·o bra:nar as razões apontadas pelo De- BLICADO P,OSTERIORMENTE.
ocasião em peqt'eno perí0do de meu sileiro. Não d2ctrhrc2mos que, hc,je
~artamento Administrativo d~s Ser: O SR. ATIUO FONTANA:
discursá:
em dia, o Bro.sil o:eo:s9. de Cf-'nto e cinviços Públicos, que o conduzn·am a
qiienta a dm:eníc" milhões de dólares
medida punitiv·a constante do seu
Sr. Pl'esidente, Srs. Senadores vl}1"Até agora, Sr. Presidente, .a po- para importar trigo estrangeiro.· De
lítica económica do trigo dC' Go- sortõ que, uma po:ítica econômica naveto, S .. Ex~ o Sr .. Presidente daRe- to hoje a fazer ·-uso da palavra,' nes·
pública, melhor advertido e J?~Is bem ta Casa, novamente para tratgr de
vêrno brasileiro, ao contrário do cir>nal bem ul·ient~da, a fim de estimuinsp:rado, terminará por' soliCitar dvs problemas econômicos, princip·lli:nente
que se verifica em out.ros países, l.ar, desenvolver o cultivo do trigo é
vem sendo de subsídio e pro te- justamente um do.~ fatores que nos
Líderes da Minoria, na Câmara e no da produçi'i e> agrícola. Inicialmente,
Semdo, que deixem a questão ab~r~. quero declarar que, quando se cuida
ção ao produto alienígena, com pe!'mitirão SJir de desequilíbrio econôimportação de- trigo a dólar esc. mico que ora vivemos. Ainda há bem
Criadas assim condições proprc1as, de questões agrárias como me propo'-l
pecial, sem contudo - e isto é o pouco tempo, para obter trigo estrandesvinculados que seriam dos deveres nho a fazer não. é infelizmente, em
de solidariedade oficial, os Srs. Depu- i'egra, p.ara elograr os gove,rnantes, I
mais lamentável - beneficiar o geiro chegamos a trocar minério.:~
tados e senadores que defendem a porque a agricultura, no Brasil, des~
consumidor patrício mas prop~'I'- t· .
.
.
.
.,.
. · t
•
e~namen de há muito, é um setor ba.stante
cionando lucros fáceis, ex·agerad:os, a omrco"· me1usrve areJas monazrucas,
- b d
d0
fl
d'
a grupos econo·micos, na sua maio- um dos minérios mais ricos para
polít!ca e a dm mrs raçao gov tal nas duas Casas do C<?n_gresso ~a- a an ona • O re exo este abandoobtenção de combustíve: atómico _
cional realizarão, cumpnrao e atm- no nós, há muito o estamos sentinria estrangeiros, que detêm, em de tão relevante papel em nosso fu~
girão '08 verdadeiros desígnio_s da jus- do. Há pouca prOJdução em rel.lção à
suas mãos, grande parte da in- turo.
dústria moageira em nosso País".
Trocamos também uma das fontes
tiça e da eqüidade, dando, nao apenas área cultivada e ao número de agria determinada classe o tratamento cultores que labuta nos campos.
Hoje, infelizmente, não é melhor a l!ubstanci::}is de no-ssa riqueza, o tório,
condigno, mas cobrindo. com um ~ra- Sr. Presidente, sou homem de par- situação. Verificamos que a tese que pelo trigo, quando o Brasil poderia
tamento promíscuo todos os seryrdo- tido, pertenço ao Partido Social De· defendemos
há
aproximadamente caminhar para, uma politica de inres do Departamento dos Cor,:-eros e mocrático desde sua ccmstituição, em vinte, an~ nll.o foi posta em prática. cremento da produção do trigo, a fim
Telégrafos.
.
1945 e faço parte do Di.retório Re- Moinl\Cls em :nosso l'llí.s, ).'Or preço de favorecer maior consumo em nosso
tste, 0 apzlo que depos1to nas me- gional da Seção de Sania Ca;tama. 'Ml'&'lift ao cia, ~"W.:t,;~o l'le trigo na- .P~is. No Nordeste por exemplo, atra ..
Jhores emoções do Senado e que, no Portanto, minha int!Ir~l\>O ~ tYS<1'#J' ao c!ona:, i'O!Illií~ sempre QUP. há dife- ves de estatística há pouco feita sou..
sistema dcs vasos comunicantes, atra- debate desta Casa os pti>1:>1emaa que rença dê prero há certa reiutância be-se que o brasileiro consumia tão
vé• do Diário do congresso Nactonaz, dizem respeito à economia lio Pafs e, de parte dos moinhos em adquirir somente dez quilos de trigo por ano,
irã' também povoar a sensibilidade dos conseqüent!=mente. à agricultura. mui- a produção tritícola nacional, e mais enquanto que, em algun<.• países esSrs. Deputados para que assim, Dep~- to embora fazendo críticas construti- ainda, o trigo estrangeiro não con· trangeiros, como nos Estados Unidos
tados e Senadores, outorguem, confr- v.:ts para que se possam encO'lltrar as corre com, a produção de trigo na. e União Soviética o consumo é de
ram QS estímulos e os entusiasmos. justas soluções para melhorar a si- cional: é competidor de outro>~ ce- duzentos quilos por ano.
p·ara que a hcnrada e numerosa classe tuação dos homens que trabalham no reais e gêneros alimentícios produli: preciso reconhecer, que embora
dos Agentes Postais continue a a~re- campo. Ass~ con_tinuarem_?s seguin- zidos em larga escala em nos.o País. nosso clima não seja de todo adequaditar na assistência· dos altos Poderes do nossa orrentaçao na Camara dos Dai se consumir menos milho. menos do ao cultivo dêsse cereal no entan ..
da República.
Deputados quando tínhamos à frente feijão e se reduzir o consumo de to, como V. Exa. bem diwe, é possiE' 0 apêlo que faço, cumprindo o d~ govêrno um pessedista, o ilustre arroz, de batata, e se desejar coru.'U·· vel limitar-se outros países, como a
dever que me foi imposto por aquela br~sileiro Sr. Juscelino Kubitschek, mir, em maior escala, o trigo que União Soviética .e o Canadá a fim
classe de trazer para 0 senado da Re- hoJ~ membro desta Casa, quand:o, importamos para pagar >em trinta de através da experimentação co-8
pública a paisagem das suas esperan- mu.Ltas vêzes, ao fazer uso da pala- anca, isto é; para que os nossos netos lhendo dados biológicos, se consigf..
1
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:-~uno. E.-·~ou ouv.tndo c~.~~n rnuito in· e~ri.1pu c·1u partieu1ar, ao tt·it~ca~~ 'il.
::~o ;:.o l'.'.bj t.·onlo t::oubétu .~.obre .t
e ~e~ccen~
!E'rés.o;e e com mui~o gústu ·~ dü;curso Amna
tempo de mod:t:ca1· r''2 .spu: ;:l(;flo. cl~ o:arne. D::-,.se S. Exa.
po!· anu,;
ü~ ~. Ex a. porque .:;e i q 1-~ na p<J- polJi .c a
distribuicão da. colhe,t·, cm l'Il n ·;.s:" comemadi·:sima pelt" · ;J,;:·,-, t6::.t a iJHi:•.;:: éd. mc:<.\geJra dd.
;nica económica do tl·;go. rra mente. do t:·i::o e, con!'ec!üentcmcn:e, com· .ngáo"' d» Jtnpreni'n, que o Bra.<;il es-; L'Jlo, qu:mdo a capç,.: :;;·.de mecânica
;;e encan:.ra numa das colunas mes- uma pu'n!ca ncerWda, com 0 foml'n- ,,;ria cap:~-:·ltado a proouzir tribo em! ;e;;ú<,caçLt no :.\!mi. té:·,o da Agricultu•
to <i<• h·itlcultura, desenvo:vendo-:;e 1065 para abaHecer todo o paí~. A I ra, dos mtúllw.> exL.tentes, ultrapa.s.
La;; para " emandpar:ào bras \eira.
a. qt:r-túo da semente. da qualidade, meu ver. é uma imprubabilidade. Por , '<H':J. u n ·iC ml)hü·:.s de ~aneladas. Isso
O SR. AT1LIO FO~.;'TAKA
de fon:pci::lento de a duble~ a b!"cix:
:n:1 '-> que o ?:lini' t:'rio dfl. A~;r.•:uituw. '· Plll co:1f rmet ·, a n-.;:.<:t opiniio ele que
11Lllt<J obrigado a V. Ex a pela co- pre>:;c~ .. 0 Brasil, reahnentE'j t;~·nl col> h..lja :-l~tr~cj~~(.;·o e c0!1c·:et:/.J.:t.>_ a id'2ià,.1 t:..t-o ~·.:_nl .. -.do __ bent ccr~du~üdn, no B1·asn1
jaboração que está d:-~ nü~> ú~ rnlnhRt-' d'ç6c>:, . porierá, num futuro nt<) , u'- cic,ltto dr c:.to ou dc·z ar::·.; r::<o P~<--1 a p.>ll.:ca t.r.tícoln, e ou~ o,~ moinhos,
11
1
moclestrt..> palavras neste .;l ~or ela trí- to reaw:o.
produzi:· os dois tnilh;>s e :·,:mos ;,b,1.<:'e2cr tôd:t a pop.tLv;:lo d0 I :nki:;mw~,~t·, I' que tein .,ido os mais
tic:!ltura nacional.
'it>t<'C'""t·:.s mil tonehdas de tl'!}O c;ve n:-a.'il. em vista à;t ex!,:c:'Clo <il'mográ- Ut·nd_:c1nacs. D:ti porque êsse grande
con~umindo
hoje
m 8 i,; !Jca. quP o P-.n;, a:raves:a. Quc1nto ft !lllue~se de montar nova.s indústrias
Prosseguindo, Sr. PrE>cirlenie. dizia
rxport<ção ci2 <'3rll•'. S. Ex:t. ainn.; 1 do tr:·;o. Pos".o afirmD,r que um dos
que atualmente o Banco do Brnsi;
S.A. ne3ta safra, foi o (t11ieo comp.:ador Ge trigo d·'? .. enni..;:a:.:''J e nuto ..
:

I

çõ;~e:~~,;:u;,~:l:> E~~~~ô~~d~~~,S~l~:n~lo:;;:\'!; ,;!~ev~:J.;~~~o !:~~~-~ e~~g;fl~:;·~t~ti::r~~ i ~~:~:~e~~l~~:~·oi~-~~~r:~t :1;~~i-~t~?~:

rizado pt<o Min:stt'! :o da A·~rlcultm:fl
r~Ha l1df,!H.l:<r a ~G.ft;~ tritic:..>b~.
Re-

pror:1do, produnr mu'to Il!ãis tr,:.'o de S2Í.'Tl':;ics m.lhô~s de dólaí·c; - i E·i"" a "a"~O de ter 1., 1 ~ , , ·,ct d
do que e.,lamos produziiJci-o awal-: deelan~·iic qu•! só p::drLa ser de u:na mecúr;:;:t 'm;;ito sup;rio;.\·' 11~::::,:,cd
ade
1 a e,
mente.
p2S-oc·a que_ de ·~o:;hece::.se ccmplela-uo.
a sAlra co trig-o, de tazer entrega àos
1
m:;inhos Jcealizados nas zonas de
p .•~C:•.• çiio, m?s nào pt'lo preço la bel:~ ::o do tric0o c.,trange;ro e nem meslC'J:-·,u oràer.1,

n1o

dep.;l;~·

de

lf~·r

pela p.:.·r'r:v J.:!quiri6o

recCJlhid~~

(~os

:,;,:;L":~:t:~;;::A: :·~:~: .~1\~?~~~t~:~t:~1~i:{i~:;íPU~ ?tf;~fí~~~~:r[~;;lf:~1~1{~E~

lavra-

a

·.v~ dê.Jse trigo. n1a:' ~~1n pelo preço
c;! tr:g,o im:-;o:·:ado mai, as de,<,pesas
r ::1:1d:gárias,
ferruv:á~·üts
e rodo-

v::n:a.s.
·
tc'mos moinhos que dependem, prim~,"o, ela, de~pe~a~ portHár as, e deP~':s de um tran,porte àe quinhentos
a ~e.sc2ntos quilómetros pela estrad<t de fe_'J'o e mais ainda, dêste ponto de estrada de ferro ésse trigo é
trancportado de caminhão como para
Xup,;có, Concórdia e Poute Cerrada
e úUtras regiões do Es:ado de Santa
Catarina, e, agora, o Banco· do Brasil que rec;ebeu ésse trigo c'tOS lavradores pelo p~eço tabelado o está entregando aos mo'nhos das zonas de
produç.ão com o acréEeimo de dez,
q11inze e até, em certçs casos, mais
de vint.. por centó.
~ lavrador, Sr. Presidrnte, que produziu o trigo e entregou-o ao Banco
do Brasil por um determinado preço,
agora, em face desta politica, tem êle
que comprar a farinha de trigo para
seu consumo por um preço muito ele·
vado em relação àquêle p<Jr que vendeu 0 trigo. Então, êle que frabalhou,
lutou, correu os riscos a que está
suje\ta a lavoura de trigo, terá que
comprar 6 farinha do seu produto por
p~eço mais caro que 0 carioca, vamos
dizer, que não plantou 0 trigo,

que a R.ep:.iblica Argentina, a m::!o1 :·am. <;:~ o•1tro.s tempos, no '-~:as;; . Ho·
O Sr. Eurico Rezende - Nobre Se- exp-otradora de carne do mundo. ha- Jé', Elh. etanto, elas ap:;nas Sig 1lflc.Jm
nador A! tillo Fontana, apesar de via. exportado. em 19G2, quatrocentcs e, co:no que o l·~stro para o rece':l.ntecJto
não se: um especialista, mas vm vinte mil toneladas ao preço de tre-~· de quotas de trigo. Daí a vaa:n:•.cn.!l
curJo:,o em onatéria de trigo, verifico zentos e setent.a dólare.s por tonelada. que ex:st2m eom ês.ses n1·1inhos a:1ti•
que V. Ex~ falou com a autoridade Portanto, aproximadamente cento e gos, quase todos de c;lr..rta.l estran•
de quem não se contém nos Hmltes quorPnta a. cento e cinqüenta milhõe.-: ge:ro, receber q_uantidade grat1C:e .cte
da solidariedade, quando se trata de de dólares. Quer dizer que, se 0 nosso tw;_o. porque tem mu,t1.s m"iQUiD·•s
defender interésse nascíonais. V. EXa. · País pudesse fazer uma exportação de anty!,:J.S .. obsolE'ta,, que de há muita
assinalou vários aspectos ·negativos. seiscE'ntos milhôe.s de dólares, teria ne.. estav fora d~ uto, . :n_as IUe :ne.~~T'I
Começou por dizer que antes, a nos- re;sidade de exportar t.ôda a produ- 0·:;~lfll lh(·s dao o direito " q.lA:> d4
sa produção de trigo se situava em ção con>umida no Brasil e mais ain- ti '" 0 ·
mais de um milhão de tonaladas e, da. E' um problema bastante comple&:sa uma. das razões pela qual
em 1957 já ca'u para trezentas mil to- xo. Verificamos, tOdos os anos, fila~ povo brasileiro come o ::>'ão, !J mav1
neladas, o que vale dizer, um decrés- nas portas dos açoufl'ues. Lõgicamente. caro do mundo, muito •!n>oora 0 Go
cimo dP. mais de dois terços de nossa se deve o fato à falta de orientação e vêrno sacrifique noss~<> divJ.sas ne. im
p~odução tritícola ..•.
de. um plano do Ministério da Agrl- portação de trigo e&kon~elro, e a.n
no sentido da e.stocagem no. da com a colaboração de pai-se.~ c-:.m
O SR. ATíLIO FONTANA- Atual- :ultura,
frigorifi~os, da quantidade de ~ame os E.~tados Unidos, que vcnde,n tri 81
mente, sobre Senador.
~ec~ssána ao consumo do povo bm- ao Brasil para pagar em e.<;quema
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex• co- s1lerro .. O ano passado foram estoca- de quarenta, trint.a .>u vinte anvs
nhecedor do assunto, assinala c;ue das dez _mil toneladas de carne, em - Dai porque entendemos que prt>.:isa.
proc\lrou 0 sr. Ministro da Agricultu- vez de \'mte cinco mil e 0 resultadc· I mos mudar a política do t:-igo.
ra e s. Exa. 0 recebeu como se esti- foram as filas no :Rio de Janeiro
,· t
vesse stBtentamlo a tese anti-patrlóti- nos mese-; de outubro e novembro I 0_,tan. ~ à carne, sou homem llgr.d,
ca dos moageiros. Quero dizer tam- ll:ste ano, foi organizado 0 Grupo d~ à_ pecuana e também à J.nd·IS~naliza·
bém .que razões de sobra assistem a Trabalho pelo Ministério da Agricul: ç~~ ~êste produto .. Tenho a convi.:·
tura para promover a exportação de ç . . '!. que o Brasil, :-eatmente. ten
V. Ex~. no sentido do seu pessimismo carne. se esta. entidade não encon- c;::~~~çoes para se tornar. '>f'nã.o ' J?rf·
manifestado da tribuna do Senado da trar uma maneira de estocar de vinte
l
' ~elo menos um dos Pn:nem>:
República, visto que, quando o "Jor- e cinco a· trinta mil toneladas. mes- ~s 0 mure! o, na pmduçao d~ _
0
na1 do Comércio'' e o "Correio da Ma- mo fato .~e registrará. Pt~~am-se
o.s
·
nhã'' encétaram uma campanha con- anos e nós. ag-I:icultores e fazendeiro<,
Temos condições, nêste .1os.w gran·
tra os mo:nhóS estrangeiros, a resposta dada pelo Sr. Ministro da Agri- continuamos sofre·ndo as me.~mas di· de Pais,. de produzir .:a:ne em ·la rue
ficuldades
dos
anos
anteriores.
esrala,
não apenas para. 'lO~"-J ro;_
cultura foi um apêlo, dirigido à NaO SR.' ATiLIO FONTANA - Mui- sumo interno. mas tam':lem pa:·a c·xção, para que o povo brasileiro deiportar em larga escala.
xasse de lado os produtos de trigo e to obrigndo ao aparte de V. Exa.
passas~e a consumir os produtos t:lP
Confio plenamente em 'l'Jê, r.-o fu·
Trineu Bornhausen - Permi- turo. a c.une há de ser na b.:~'an'"
rivados do milho. Ora, sabem'lS, per- te OV.Sr.Exa.
um aparte?
feitamente, que a cultura do tri,,\'o <>e
de div_i.<;a.s do Brasil, ti!o •m;o.-tlnt~
incrementada_ em índices satisfa.tõrios
O SR. ATíLIO FONTANA - CC'tn o~:~ ma1s importante que o .~ar~. Di~sc
nao tenho dúvidas. Tal\'ez mb .se'a
no Pais, poderá se constituir tam:Jém muito pr:~zer.
·
:3ara os pr:?ximos anos, e ···rm~·: nennum laboratório de divisas. De modo
que quero.saudar em v. Ex~ um ele·
O Sr. Irineu Bornhausen - Estou tement~. nao terei a feliz oportuni·uento que, apesar de ligado ao es- :~Jei.ral_!lente de acôrdo em as ccn- dade de ver firmado e ">nfp·,nac~
quem a do govêrno, manifesta com sr er ~çoes que V. Ex. a. v~~ expendeJ:?· esse meu p:·opósito, essa m.nh1 uriPn·
" ·
bravura, com coragem e com pat,·w- do score o problema tnt1eo1-:~ brasJ· taçf,o.
tismo as s:ua críticas e ma'.s do que, le1ro. Quero, ent.retanto. ressalvar que
Tfnho CO!lf!-Jno:a, enii'11, je que c
isso, ~s seus ~rotestos contra a tiesqs- I hoyve apenas o per!odo d_e 1951 11. Br?.3ll
tem ccnd:ções P<!l'l P".'Ctm:
trada 0 icnt<1cão oficial em mat~ria' !9n6 de ~umento de produçao rlc trl~ mUJta carne.
E' uma qc;e;,t;j) ta·,,,
'\'O, e.spe~1?-hnente no no!'«O Estado P.
d~ tr:go.
·
1
bem._
de
que no setor da J"l' t:o·;F ,
nos dem3:s Estados do Sul do Brasil.
O S:et. AT1LIO FONTANA- 1\~:·a-! cmnndn l\~inistro da Agricultura 0 Sr ~~~-~r:~:t~bo~sapr~l~~:~~~ ~~:~~ •J~~~-:
deço o apa:·te de V. Ex~ . . .
c
Jo~ rJ Clecfas.
1
30S no.s~os fazendeiros.
O Sr. Lopes da Costa- Permit~ V. i O SR. ATiUO FO~TANA ·--MUI·
Sou otimi.st:t, Sr. Pr:>3i1ente. e vin:
Exa. um apnrte?
to ?.gradcÇ'o o apne rle v. Exa.
~a:·a o SPna.do não ~O'Il o•:tro n'or;(\.
O SR. ATlLIO FONTANA- Com
Sr. P•e 'r'entt'. r,o,Iero c<ciarecer qu~ SitO. Nunca pretendi faz2r carre{ra
prazer.
o n"nr<" :\f,n,stro ela .-'1:-;:·;cnltura cer lítié-a. e m·2us coc.,tad:l<HiúS d ,a,;ecc·
Sou um p•JJit' 1.J r.:aro sr. Lopes da Costa _ Acomp:1- taM?ntr nf>:> rs'á sendo _bem l!sse'sJ- P_er_fe_rtamente.
tid2.rJO, mRs ar.tes de· t~l 'i o ,. n -.·,t:·k·nhei o dLscu:·.'o de V. Exa. como me-~ ;adi~·ro ~-:i por QU? • mmto.s ve~es as ta q•.;e nc:nca Lz exigência. de espt'>rece o_ no:J:·e Senador e vi que o_ ilus- dec · .. ~ oLs de ~. Ex a .. a respeito da
tre rep:·e.centante de Santa Catarinfl n~~,,k~ao de tr~eo, _e de ?arne no.> c~e a.~.gt~n1a, ao sc:u partido, ~~ .<-:1': s.cj~j
e para servir v n•o >'l c:Jt<1 !'i ..
tem co,1 hecimento bastante sõbre· a', n•·nxm1os Bnr.s nao 'ao prova veis_. por- e-tou,
nense e o povo bl'asil2trJ, e.SJi;:;lroc
matéria que está analisando. Qúanto. 'l11e ! r~a_be do~ seus as3e3':_ôres mfor- que
o
Brasil Se torne, sem dúvi<b
ao fato de S. Exa. o sr. Ministro da jll19."~p~ Jmnrec!sas e qu\ nao têm pos- um grande
pl'Odutor de carne, ~ t~,m :
Agricultura não t.er aderido ao ponto~ slb!l!dade de ser cumpndas.
bem que a politica do trigo 3~i'l rede vista de V. Exa., vem confirmar
Re~salto. ainda, que a política dn solvrda pelo ilustre Seail()r r-:-t;<'rlenque talrez seja êle ·um ingé-nuo, em trit\o niío é agora, mas há muito tem- te da RepúbliCa, dou•.or Joãf') Gorvirtude da< ~nas deClarações à impren-j oo vem ela se arrastando de maneira Jart, cJ~ equidade, para :{Ue pos:'a·
sa no Rio de Janeiro e de São Paulo, • inconren;ente aos interêsses nacionais. ~os. entao, ter o pão n:)S.-;o c:~ cadn
d1a produzido no Brasil. \M!l•tu bl'lil!
1

Há com tal situação um grande
descontentamento. Espero \{Ue essas
minhas palavras cheguem ao conhecimento do sr .. Presidente da !Repúblíoo que, certamente - tenho absoluta confiança - não concordará com
êste critério, p<Jrque a concordar com
êle, jamais poderemos ter o incremento. o estímulo, à produção de t:igo
em nosso pais.
. .
d
. 1
r d
' O J\:.1lll1St~o a Agr!Cu.tu:-a
~z. ec,~raçoes reiteradas que, nos proxim~
tr~s a.no~ .. o Brasil pa.ss-:1 a produzir
t!'l?O suflmentement_e para o seu aba;Stecrmento. Mas nao com essa polltica. ,
T:v2 oportunidade de falar com
s. Ex~. o Sr. Ministro da Agricultura, fnendo mesmo advertências como
c.-;t-ls que estou proferindo da tribuna
do Senado da República. Disse-lhe
que não seria possível esperar-se o desenvolvimento da triticultura nacional
com os critérios que estavam sendo
adotado.s. Fiz apelos a s. Ex~ para
que não mantivesse eso.a orientação
de fazer a entrega do trigo por preço
tão elevado nas zonas de produção,
mu'to mais alto do '\Ue na zona de
consumo, na zona portuá;ia,
Mas a impressão que tive, nobres
colegas, era de que o Sr. Ministro me
est<lva olhando, não eomo um representante do povo - um Seoodor da
República - màs como um moageíro
que desajava apenas defendrr os seus
próprios interêsses. Lamenlàvelmen•
te a imprensão que tive foi essa apesrlr dos meus reiterados propósitos e
da minha maior boa vontade, hones-
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Presidênci~

Convoc.ílção de sessões conjuntas para apreciação de vetos prc·;ídt!IWi:ti!>.
O Pre.,;Jdcnte àr: Sen:.tjD Fec:u?.l, nos termos do art. 70, § 39, da Cons.
titutçao e O.l an. 1·•, n. IV d<> Regtmento Comum, convoca a.s duas Casas
~o t::ong:·e~so Nac;oual pa1 a, em sessões conjuntas a realizarem ·se nos dias
16_, 18, 23 :l5 a abril; 7, 9 H 16. 20, 22 28 e 30 de maio do ano em cur·
eó, à.s 21 horas e 30 mmutc·s no Plenátio. da Câmara dbs Deputados, co.
IJ,I!.ecerem dos vetos presidenclillS abaiXO mencwnat!os:
lJUJ 11; ae nbrzl:
- Veto 1parc1a1· ao Projet. dr, Lei n? 4 s:;6.A·52 'na Càmara e númeJO 180-6Jo no Senado, que esLa•Jr::ece normas para a rest1tmçao de receita.
áutonza a reorgamzaçào mtern;. elas reparuçóes arrecadadvras e dá outra.s provweacws;
·
- Vetú tparc:al~ E.i(• Proj&;v de Lei n° 4.807-A.62 na Câmara e m\me.
ro 179-62 no Senado, que alterú. a legiSlação sõi.Jre o Fundo Federal de
Eletnilcação e da outra.; prov;Li~nc:as;
- Veto ,parc;a!J ao P<'Ojet.o de Lei n9 3. 379-B 61 ll:l. Câmara e núme·
ro 134·62 .no Sem,<io. qu~ dispõe sôbre o funcunamento de noiiOS cursos
na Escola de Engenharia de Ullerlàndia. e dà outras providências;
- veto tpareiaD ao Projete de Lel n9 l.29:l-B.59 na Cãma:·a e núme.
ro 1,H-6~ no Senado. que cria o Conclomíni.) Rura.l do Piam e oà outras

Dw 23 e 25 de ubnt·
- Vew 'Pan.:1afÍ ao Pr.Jje!c di' Lei no 2 28:) B
mero 183 ·62 no Senado q•x.~ disp6e &óbre ,, Cod;p J
F'eoeml
Dw 1 ri« mruo
- Veto tpa,·c'tàll an P;·c,;t.to dt )>e!· nQ 4.fli1) •\
mc:·o 163-62. no Sena.no que <tp:t~a ao..~ cargo6 e
Pessoa1 dos Orgàos da Ju.;t:ç,. d" Trabalho cta 3·'
das Le::, n"s 3 780, df 12 de, ;·JU1::J de 1960 e J fJ::~.
di 19ti0 e da JUtras pvoViúE'nc;us.
Du. 9 àJ! mwo:
- Veto 1parc1al• :H> Pwietí' de Lei n° 4 4'7D 13
msro 4-63 no Senado -~ue .?l'e!'a o Anexo 1 da
ju,ho de HHJO ·na 'par\.>) referellt.l áos Operad·cres

'"" r:;•lBra e nll·

·:::·'t;n~,ra

e nll.

Jo q!Mdro do
Jii

Cl.~pOSli(OeS

.;c :-tovembro

e n•lae t2 de

~~'ima:a

i 780.

Vidêl1CH1.S

- veto (pacclal) a) ProjPt · de Lel n° 2. 5fi8 c:
::J '-·~mar a e nll•
mero 120·62 no Senado Q'Je •ranstonn.1 em ;W'''''''l' I'J:versitá:-las oe
cursos cte Oeiontolüg:a e de F\H:11!<Cla cta llmve:·~•da;;,.,
.\1mas GeraiS;
- veto (total) ~an Proje!o de Lei n9 2 011-B dO nn C\'1J<,ra e núme.
ro 44 ·62 no Senart, . que ~esmcorpora elo Patnmv::o ·ia c.<•1üio e devol.
ve à plena pl·opl'!edade d:7 S<>cif:C\2-de F'llarmôn:ca "1 y,.,, · o ;móvel si.
provlc.eJ;c:as.
tuado à rua S Joacnlirr· n'·· 23S. na Capital do K't d·.• " ';iio Paulo.
Dzas 14 e 16 d~> _maio·
D>a 18 ae al!ril:
· - Veto 1pa.télàl> an Projeto àe Lel n" 4.577-.\ ::iii ~
Veto <pa.rc!aD ao Projeto de Lei n • 4. 54-B-6.2 na C?tma r a e núme- '
mero
16
G:~ Ul Senado. qu•J ree.str•Jtura o Derarwme:;'.(;
ro 182-62 no Senacto, que orça a Re.:e1ta e fixa a De~pesa do Di..~triLo Fews, Rios e CanalS. t:·ansforman:'.:J-<. em autn,r(pla.
deral para o exercJCio financeuL dt· 19B3;
Dias
20 22 28 e 30 dP mcno:
- veto totat at• Projete' de Lei n9 1.662-B~Go na Câmara e núme
- Veto 1p nci<1l' a.-J Proje~.o a e Lei n9 1 837 H t:O ~"' :::ã:nara e nd•
·ro 159-61 no senado; qua as,>;egura aos tarefeiros da Fábrica de Caiçados
mero 94-61 no Eena,~o. q11e d:.!>põc sôbre o Estatllt.-o c;,, :·, :• >Jú.lhador RU•
do Estabeteclmento Centra, de Material ,de Intendência do Ministério d&
ral.
Guerra os oeneficlos da loE'l n~ 3 483, de 8 de dezembro de 1953;
Senfldo F·ederal. 18 de rr..1r•~•l ::;c
_ vet0 !parcial) ao Projet~' de ·Lei n9 3 799''B-62, na Càrrtara e nd.
AURO MOURA ANDR~~'.IE
mero 2-63 no sen~>.do que. est.abelece med1das de amparo a mdüstria de
Presiden:..e
transporte aereo e dá omras providênc!as.
OHIE~JTAÇAG PARA A VOTN)A•')

2'' sessão conjunta

Dzspositit'O a que se retere

Cédula
1'~

sessâ(•

legi~lativa otdínária

n9

5a legislatura

Art. 7°.
2Q verr __ Pmjet<J que attera a leqis'ae<i'' v·l:·•·e ,:, Fundo F'ederal
d-~ l>:lsjriticaç·ão e dá cut•·as promdenc,as

Em 16 de abril de 1~63, às 21 horas e 30 minutoí'

ORDEM DO DIA
Oricnta~ão p_ara a vohH,;iio

. 3
19 _ao Projeto de Lei n9 4 806-A-62 n:: Cám~:a e nQ 1,30 ~-~ no Se!:ado, que esta beleee normas pa:r ~ a re<~titmçao da . ece1ta, .~.l~onza ,a /eor~
ganízacão interna das repartlQ'oe; arrecedadoras e dó. ouu,as prov,de.nolas
i:endo. Relatório, sob n~ 1-6~ da comissão M!Btal;
29 - ao ?rojet<' de Lei n< 4 81)7-A-62 na Câmara e n. 179-ô2 no Se
nado, que artera a lq_dsia.~ão ~ô')re o Fundo Federa.!. de Elt;tr~ficaçã.o ~ dá
outras providências; ~endo Rela~ório, sob n. 2-63, da Comi-'!SaO/ Mista,
3Q _ ao Projeto de ~e! n9 3.. 379-B-61 na Câmara e n, 134-62 no Se
nado que dispõe sôbre ·o funetonan::.ento de novos cursos na Escola de En~enharia de- Ubel'lândia e dá outras providências; tendo Relatório, sob n9
3-63 da Oon>tssãfl Mista;
:4q - ao Pro-jetf' de· Lel uQ 1. 293-B-59 na Câmara e n. 31-82. no Se·
nado. que cria o condomínio Rural d~ Piaut e dá outras provldenc1ae; ten·
elo Relatório, sob n. 4-63, da Comissao Mista.

1Q v:>to - Projeto que estabelece normas 1;ua 1'1 ,-e--!,z'ufçâo da re•
ceiW, crutori:::a a reC>rqani;,;aqão interna tW~ .•·,pr,ri:(iíes aneeadadoras e dà outras providé'ncis

alinefl b do ~ 1" do art. 18.
3? reto - PrOjeta qu" dzspõe sobre o fnr•czc 0 7'!1"1•!o àe nov01
· cur:w na Lsco1a ãe Engenhazza de Ube;iJ''tl.f'' e da outras pro•
viclencias
·
D0 art 29 as pal:l.vras:
.
.
" .. e trê; funçõe_ gratificada<:, senoo nmr. de Dtretor, l..F,
uma dP. Senet.ário, 7-F, uma de Chefe Je port.ana, 17-F e
:1ma de coordPnaoo:· do [Pül. "7-l"''.
4n reio - P: o-ietu que ::Tia o Condomínio !:w d do Piauí e dá
ortt;ra:i lY' (,1:/fténcio:s

Dn

;.rt. 4'1 as palavras:

" ••. pela I'"C•;:'ríedade R\U'al

do

I~r~·~~:J\~~i... ·~~;

a..s na~r,<;ras: " ... à Prup:·ie-.~;~de R:1ral do Piauí. .. ";
D•· .l rf.. 59, § 4'1 as palavras: " ... pe,o M.JU.t&rio da Agrlcul.
t.u~·a .. H;
.
.
..... _ . .
.
· ·,,..

Do ,;·t.. lii Js pala nas: " ... peJO i\:llms,_Hlo Cll\ Agrtcul_tll!a.,.. •.
Do 'ld. 11, alinea c as palavras: '' ... a cr!téno do Mlll18tério
da A~r\cul;;ura ... ";
.
.
· -·
,
Df'l nrt: 13, as palavras: " ••• o Mihistério. r\11 AgrJc~tura .•. • ;
Do n.rt. 15, as palavxas: " •• ;no .tv~m:stê-~Jo da A~ncultura,..";
Do a1:t. 18, ·as ~.~l~vras: ·-" ••. à d:.sposJçao do Mm!Btério da
Agncultura .•• a

.troO

-
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Do art 19. 2s pr.lavras: "··.ao Ministério da Agricultura,
apre:..,er: ta r. " . ".

=====~~-="-'--~-----

EXPEDIE-NTE

Em 18 de abril de 1963,. às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR

1'? - ao Pwjeto de Lei r,ç 4. 540-B-62 na Câmara e n. 182-62 no Senado. que orça a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercieio financeiro de 196:; (veto parcial), tendo Relatório, sob n. 5-63;. da
Comissão Mista;
29 -· ao Projeto df' Lei n9 1.662-B-60 na 'Câmara e n. 189-61 no Se
nado. que as~egurfl aos tarefeiros <la Fábrica de Calçados do EstabelecimentJ Centrl de Material de Intendência do Mini.totério da Guerra os be.
nefícios da Lei n. 3.483, de 8 d<! dezembro de 1968; <veto total), tendo
Relatório, sob n 6-63. da Comis.são Mista;
3Q - aCI ProjetL· de Lei n9 3. 799- B-62 na Câmara e n. 2-63 no Senado, que estabe ece medidas rtP. hmparo à iJJdústria de transporte aéreo e
dá outras providências, tendo Relatório, sob n9 7-63, da Comissfto Mista.
3~ sessão con.iunta
1~ sessão legislativa ordinária
5"

Cédula

Díspn5itit:c a que se refere

n?

Veto 119 1 - P•OJetd que orça a Receita e fixa a Despesa do Dis.
trilo Federai pare o exercício financeiro de 1963)

l

As pa~avras:
" ... inclusive custeio· de despesa das Fundações e constitui·
<;ão e integralização de capital nas Emprêsas de exploração
dos serviços públicv~ .•• ", '\
constantes:
- do item a da Discriminação da Receita - Transferências
Corrente::: - Auxílios da On1ão; e
- do Quadr: Compartlvo da.· Receita e Despesa - item a
dfl coluna d1~ Receitas (Auxílios da União).
A& palavras~
"... em conv€nio com a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital CNOVACAP> ... ''· .
constantes·
- do item c da Discriminação da Receita - Transferências
C<>rrentes ·- Auxílios da União;
- do i!'em c c.o Quadro Comparativo da Receita e Despesa
Transferência.:< - Corrente~ - Coluna "Receita" (Auxílios
da UniãoJ;
•
- da Dl.scdminaçãc da Despesa (Divisão do Tesouro>, verl.
ba 2.0.00 - Transferências - SUbconsignação 2.2.06.

Veto n.9 2 - Projeto que aawgura aos tarefeiros da fábrica de
Calçados do Estabelecimento Central de Material de Intendência
do Ministért' àn Guerra. os benefícios da Lei n9 3. 483, de 8 de
dezembro de 1958.

I

\ w

CHEFE DO SERVIÇO OE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÂO OE RF-DACÃO

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMAR;-\E~

DIÁRIO DO CONGRE~SO NACIONAL
SEÇÃO 11

lrr.pres,so nas oficinas do Departamento de lm~nnsa Nacional
BRASÍLIA

ASSINATURAS

legislatura

Orienl.tção \l~ra a votação

I

GERAL

ALEERTO DE BRITO PEREIRA

Vetos presidenciais:

Totalidade do projeto.
Veto n9 3 - Projeto que estabelece medidas de ampa.ro à indústria de tmnspc,rte aéreo e dá outras providências.
Do art. 1" a.s palavras:

" ... p~~~ prãZo de 5 anos, a oartir de 19 de janeiro de 1962,
e~

.. •

Do art. 27 as palavras.:
" .. amim c!Jscrim6ldas .•
Tabelas:
".! •• 1 Exercício de 1962;
2 - Exerclcic de 1963".
Do art. 79 as palavra~: " •. ,tAnto quanto possfvel. .• ••

SENADO FEDERAlREPUBLICArSE POR TER SAIDO COM INCORREÇOEê
Faço saber Cl!le o Senado Federai aprovou e eu, Auro Moura Andrade
Presidente, nos termos do artigo 47 nv 16 do Regimento Intern
'
a seguinte
'
'
o promu 1gu
RESOLUÇAO N9 7, -DE 1963
Concede ap~sentadoria a Godo/redo Corr~a de Toledo _do Quadro à« SecretarZI1 do Senaàc Federal,

.Artigo único - E aposentado nos têrmos d A ti
tituiçãq. Federal, combinado com 'o~: artigos 345 / go 191, § 19 da Consçio n9 6, de 1000, e. 5" da Lei n9 28& de 1948 .' 1 em 1 e 349 da. Resoludo Quadro da Secretaria do Senado '
• no ca~go de PortPiro, PL..6
Oodófredo Corrêa de Toledo. ~
Federal, o Auxiliar de Portl.l'ia, _l;'J_,-8_

°

Sete.naddÓ SFede_;ai, .em 2 de 'l.brL de 1963. Slden
o ena-..u I<·edera.l

Aura Moura

l;trllrO-":J, Pre-

REPARTIÇõES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e lnterio1

...........
················
Exterior
················

Semestre • • • • • • • • • • •

Cr$

50,00 Semestre

Cr$

39,00

Ano ••• , • • • • • • • • • • • •

Cr$

96,00 Ano

Cr$

76,00

Cr$

13~,00 IAno

Cr$

i08,0f

Exterior
Ano·

- Excetuadas as para -o exterior, que .. serão sempre anuais, as
assinaturas poder~se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses
ou um.ano.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de
esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência
à remessa por meio de chequ"e ou vale postal, emitidos a favor do
Tfsoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
-

Os suplementos is edições dos órgãos oficiais serão fornecidos

aos. assinantes somente mediante solicitação.
- O custo do número átra~ado será acrescido de Cr$ O,iO e, por
exer.cicio decorrido, cobrar.se· ão mais Cr$ 0,50.

------------------------Juscelino Kubitschek -;- G.oiâs.
MESA
Pedro Ludovico -:- Goiás.
PARTIDO TRABAI.!•IISTA
BRASILEIRO
(PTBI

1. Adalberto Sena.- ·Acre.
2. Oscar Pessoa (em exercício o SU•
plente Eduardo .Assmar) - Acre.
3. Vivaldo Lima - Amazonas.
4. Mourão Vieira - Amazonas.
5. Artur Virgilio - Amazonas.
6. Carlos Jere!ssati - Ceará.
7. Dix-Huit Rosado -.R. G. Norte.
8. Argemiro de Figueiredo - Paraiba.
9, Barros Carvalho - Pernambuco. ·
O. Pessoa de Queiroz - Pernambuco.
11. José Ermtrio <em exercício o su·
plente Pinto Ferreira) - Pernam.
buco.
EPRESENTAÇÃO PARTIDARIA 12. Silvestre Péricles - Alagoas.
13 Vasconcelos Torre8 - Rio de J~
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
' neiro.
·
<PSD)
14, Nelson Maculan - Paraná.
1. José Gulomard - Acre.
15. Amaury Silva - Paraná.
2. Lobão da Silveira - Pará.
16. Nogueira da Gama - Minas G&
rals.
3.. Eugênio Barros - Maranhão.
-1. Sebastião Archer - Maranhão
17.
Bezerra
Neto - Mato Grosso.
5. Victorlno Freire - Maranhão. ·
6. Sigefrêdo Pacheco - Piaul.
UNIAO DEMOCRATICA NACIONAl
7. Menezes Pimentel - ceará.
(UDN)
8. Wilson Gonçalves - ceará.
9. Walfredo Gurgei - R. G. Norte. 1. Zacarias de Assunção - Pará
10. Ruy Carneiro - Paraíba.
2. Joaquim Parente -. Piauf.
11. Leite Neto - Sergipe.
3. José Cândido - Plaui.
12. Antônio Balblno <em exercício o 4. D!narte Mariz - R. G. Norte
suplente Ernesto Catalão, do PTl\P 5 João· Agripino - Paraíba.
- Bahla.
6. Rui Palmeira - Alagoas.
13 · ~e~~~~on . de Aguiar - Espfrlto 7: Eurico Rezende - Espírito Santo
14
b
8 Afonso Arlnos - Guanabara.
. Gil erto Marinho - Guanabara. 9: Padre Calazans - são Paulo.
15. M<?ura Andrade - São Paulo.
10. Adolpho Franco-- Paraná.
i~· ~ti~ido f'Montal?a - Santà Catarina 11. Irlneu Bornhausen - Santa Cata
. w o ondm - R. G. Sul,
rina.
18. Benedicto Valladares - Minas Ge- 2. Antônio Carlos - Santa Catarir'"
rais.13.
Daniel Krieger - R. G. Sul.
19
· Filinto MUller - Mato Grosso
14. Milton Campos - Mina~ Gerais
20. José Feliciano - Goiás..
15. Lopes da Costa - Mato. Grosso.
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PARTIDO LIBERTADOR
(PLJ
1. Aloysio de Carvalho -

2. Mem dE Sá -

Bahia,
R. G. Sul.

PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL
(PTN)

1. Catete Pinheiro - Pará.
2. Lino de Matos (em exercício o
suplente Linneu Gomes) - São
Paulo.
l'ARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
(PSP).
1. Raul Giuberti -

Espírito Santo.
Rio de Ja~e~ro.

2. Miguel Couto PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
.
(PSBI

1. Aurélio Viana -

Guanabara.

1. Aarão Steinbruch - Rio de Janeiro.
PARTIDO REPUBLICANO
I PR)

Sergipe.

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
lPDC)

1. Arnon de Melo - Alagoas.
SEl\1 LEGENDA

1. Josaphat Marinho - Bahia.
Senrine.

2. Heribaldo Vieira ~-,,

RESUMO
P a r ti do Social Democrátao
(P. S. D) .....•.•........

Partido Tra'Jalhista Brasileiro
(P. T. B) .............. ..

União Deml•crática Naciol'lal
CU. D. N.l ............ ; ..
Partido Libertador (};IL) .... .
Partido Trabalhista Nacional
<P. T. N) ................ .
P a r t i d o Social Progressista
(P. S. P)

2

............••••

P a r ti d o Socialista Brasileiro
(P. S

B l ..... ........ : ..

Partido Rep\lblicano <PRJ ...
Partido Democrata Cristão.
I P. D. C l .............. .

Movimento Trabalhista Renovador (MTRJ ............. .

PSDPTB PTB UDN UDN -

1

Lider
1
Lino de Mato.-, (PTN - SP)
Vice-Lider
Aurélio Viana <PSB -·· AL)

Total .................•

64

2
66

BLOCOS PARTrDARIOS
1'
PSD

Maioria <39 Membrosl.:

PTB
Minoria 117 Memhrn.~\· •

211 UD~

PL
39 - Pequenas Representações
Mombrosl:

;g

PTN

PSP

PSB
MTR
PR
PDC
Josaphat M":·inho cSem Legenja).

LIDERANÇAS
DOS BLOCOS PAltTIDARIOS

MA.LORIA
Ltder
Barros Carvalho <PTB _:_ PI\:)
Vice-Ltderes
Victorino Freire IPSD ·- MAl
Vasconcelos Tones 1PTB - RJI

407 ,

mara, que autoriza • Poder lllxecuti•
vo a abrir, pelo MinistériQ!Silúdt.
o crédito especial de crt J,
.OOO,oo-,
destinado à construção do
Wio do
Ambulatório, Pôsto do Puericultura e
Creche da COngregação das :frmãa
Srrvas de Nossa Senhorat. C:<t .Anunc::,ção, na Cfl,pital de Slo Paulo; •
2) ao se:.1hor Senador Sigefredo
Pacheco - P.L.S. no 19, de 1960.
apresentado pelo sr. Senador Paulo
Fernandes, que _regula o exercício da. .
Odontologia.
.

SUPLENTES

f
I

-----

Comissão de Finança'
2a Reunião, -em 27 de março de
1963.

Comissão de legislação Social

DOS PARTiDOS

PSD
Líder
Benedicto Vallada,·es <MG>
V ice-Lideres
Wiison Gonçalves <CE>
Sigefredo Pacheco tPl>
Walfredo GurgeJ tRN)
PTB
LJCter
Artur Virgílio (AM)
Vi ce-Líderes
Amauri Silva <PRJ
Viv_aldo Lima tAMI
Bezerra Neb tMT)
UDN
Líder
DaniEl Krieger <RS)
Vice-Líderes
Eurico Rezende <ES)
Padre Calazans tSP)
Adolfo Fran~o .J:'H>
PI.
Líder
Mem de &á lRSJ
Více-Líder
Aloysio de carvalho <BA)

Prz;;'dente
(Pl'Bl - Senador Vivaldo Lima
(9 membrm)
V!ce-Fresidente
<PSD> - Senador Ruy Carneiro
TITULARES

PSD
Walfl'edo Gurg·el
Jose Guiomar1t
Raul Giuberti
PTB
Amaury Silva
H~ribaldo Vieira
UDN
Eurico de Rezende
Antônio Carlos

•

MEMBROS SUPLENTES

PSD
Leite Neto
Lobão _da Silvetn
Eugênio Bftrros
Júlio Leite
PTB
AuréLo Vianna
Pessoa de Queiroz
Vasconcelos Torres.
UDN
Lopes da Costa
Zacarias de Assunçao

As 15 -horas, sob a presidência do
Sr. Argemiro ~ de Figueiredo, presen-..
tes os Srs. Lob!l.o da Silveira, Wil·
son Gonçalves Bezerra Neto, Pessoa.
C:e Queiroz, Eduardo Catalão, Daniel
Krieger, Irineu Bornhausen e Lopes
da Costa, reune-se ·a Comissão de Finanças. Deixam de comparecer os
Srs. Vitorino Freire, Sigefredo Pacheco, Dix-Huit Rosado, Dinarte Mariz ll Mem de Sá.
E' lida, e sem alterações aprovada.
a Ata d~ Reunião anterior.
O Sr. Presidente anuncia a seus
pares ter mudado o horário das reuniões ordinárias/da Comissão para
às 9.üO horas das quarta-feiras.
Não havendo matéria constante C:e
pauta e nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente encerra a reunião,
lavrando eu, Renato de Almeida Chermont, secretário. a presente Ata, que
uma vez aprovada será assinada pela
Comi~ão.

DISTRIBUIÇÃO EM 3 DE ABRIL
DE 1963
- Ao Sr. Senador Lobão da Sil·
v eira
P.L.C. 82·58 e P.L.C. 158-62.
P'TN
Ao Senhor Senador VictorinG
Líder
Freire
Lino de Mutos <SP)
P.L.S. 49-61.
Více-Llder
Catete Pinheiro 1PA)
- Ao. sr. Senador Dix-Huit RO•
:PSP
sado
Lide r
P.L.C. 176-62. ·
Miguel Couto IRJ)
Vice-Líder:
- Ao Sr. Senador Leite Neto
Raul Gilbertl tESl
P.L.S. 41·62 e P.D L. 23-62.
Reuniões: A1l quartas-feiras, às 16,00
:__ Ao sr. Senador Wilson Gonçal·
''es
Comissão de Constituicão
/horas.
e JustiÇa
Secretário: Cid Brugger
Of. /G-210, do Govêrno C:o Espírito
Santo.
P:esidente UDN - Milbn Campos'
- Ao Sr. senador Dinarte Mariz.
Vice-Presidente - PSD - Wilson
P.L.C. 185-62.
c..onçalves
- Ao Sr. Senador Mem de Sá
Gomissão
de
Seguranca
PSD - Jeaerson 1e Aguiar
P.L.S.
4-60;
- Ruy Carneiro
Nacional
•
P.L.S. 20-60;
- Lobão da Silveira
P.L.S. 21-59;
Presidente - Zacarias de Assump- J sac~hat Marinho
P.L.S. 12-60.
ção- U. D. N.
rTB - Atnaury Silva
Ao Sr. Senador Daniel Krieger
Vice-Presidente
Silvestre
Péri- Bezena No+
P.I.C. 116·62.
cles- P. T. B.
- Pinto Ferreira
José Guion.ard - P. s. D.
UDN - Alo.. o de. CarvalliO
Vitor:no Fl'f ·-e - P. S. D.
-- Eurico Rezende
uscar Passos - P. T. B.
Comissão Diretora
SUPLErTTES
Irineu Bornhausen - U. D. N.
Raul Giuberti - P. S. 9,
3'1> REUNIÃO REALilADA "'M "29
PSD - \iene~es Pimen ·
DE MARÇO DE 191!3
.:_ LeitL Neto
Suplentes
Benedictc Valladare.!
Sob a presidência do ~r.
Moura.
Aa;·ão t ,,; __ .. iJl''lc::
1. Ruy Carneiro - P. S. P.
Anàrade,
Presidente,
Ç)Tó.Sentes os
Herit ·Ido Vieir:~
2. Atilio Fontar
- P. S. D.
Srs.
Nogueira
da
Gama,
Vice-t'J'e•
:1
"
~: ... Virgílio
1. .Jix-Huit RosaC:o - P. T. B.
stdente, Rui Palmeira, 19 Secret.trio,
Argemiro r:le Figueir cdo
2 Eduardo Catalão - P. T. B·
Jo-aquim Parente, 19 Sap:ente, G .ido
- Silvest··e Péricles
·
1. Adolfo Franco - U. D. N.
Mondin, 29 Suplente, reune-se ·a :Jo~
UDN . - Afonsr Arinos
2. El•r'"':l F~ezende - U. D. N.
'
missão Diretora.
- Daniel Krieger
1. Miguel Couto - P. S. P.
- João .AgriDin':l
Deixam de comparecer, por mocivo
Senado Federal, em 3 de abril de
Secretário: Ron&.ldo FerrE:r> Dias 1963.
justificado, os· srs. Giloerto Mannho,
Oficial Legislativo PL-8. ~
2o Secretário, Mourão Vtei.ra, 3V Se~
Reuniões: Quar:a.s -Feiras, às lJ
cretário, Cattete Pmil'li.to, 49 Secretá:·io, Carlos Jereissati, 3~ Suptente.
ATA DAS COMISSõES
Convidados na véspera pare. .dti~
o projeto de lota.;ão dos ,>aComissão de SaC1de Pública marem
Comissão do Polinono
binetes. comparecem mll.is os senno~
das Sêcas
Distribuição Í' ·ta pelo Senhor se• · res Senadores João Agripino, Líder
nador Lopes da Costa, Pre<.'idente da da Minoria, Victorino Freire e 3JgeTITULARES
c .nissão, em 28 rle março de 1!163: ftedo Pacheco, Vice-Lideres ia Maio11 ao Seahor Senador Pedro Lu- ria Daniel Krieger, Lider da uDN,
PSD - Ruy Carneiro -- Prosl1~nte
Vit:e- C:o\ko - P.I <:.:. n~> 174, de 1962.1 Amaury Silva., Vice-Ll1er do .,.TB,
PTB - Aurélio Vianna
, Projeto de: Lei n° 480-B/59 - na Câ· 1Aurelio V1e.na,
Vice ·Líder dOi6 t>ePresidente.
J

S:m legenda ................ .

Abril de 1963

Wilson Gonçalves.
Dix Huit Ro.:;uc!o.
Heribaldo Vieira.
Dinarte Mariz,
JOSé Cândido.

PSQ- Sigefredo Pachec·a.
PSD - Leite Neto.
PTB - Argemiro de Flgueirede,
PTB - Arnon de Melo.
PTB - Júlio Leite.
UDN - João Agripino.
UDN -,. Lopes da Costa
Reuniões: às 16,00 horas.
Secretário: José Ney Pa.ssoa Da.ntas,
At!X. Leg·., PL-9.

PEQUENAS REPRESENTAÇõES

II -

MOVIMENTO TRABALHISTA
RENOVADOR
(MTR)

1. Júlio Leite -

Jeff.erson de Aguiar rPSD - ES>
Lobão da Silveira <PSD
PM
MINORIA
Líder
PB)
João Agriplno mm··
V ice-Líderes
Daniel Krieger mF;
RS)
Mem de Sá - ( PL - RS>

(Seção 11)
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quenos Pa~·t.idr);~.
.Adalberto ScJ•H.
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atual Go-

v~:n·l{).

E.-.:. ;_:~:.w;·i:;;\ que Vo.s·_=i.t Fxce1ênc1a con~
vilda elo nludido servidor
.os vaJ:tagens do s.~u cargo.

.'.C'llTJ.<>"oe Jl.t

de 28 ele março de 1953.
·"'-i-" un.teu a oportunidade para ap:·e~:cnt;-tr a Vo;:.':D E:;ceEHeiu os 1nai.s ele-

. ·:.c;~ü~ de

e a1 t-o
Cüe-

Sôb:·e a me~a p:·ojeto de lei que
lido pelo' s~nhor 1y SeCJ'etário. E' lido e apoicdo o seguinte.
SP!'á

Projeto de Lei do Senado
n'~ 16, de 1963
Considera insalubres os servico!J
prestaãos em. cortumes e indÚstrias jrigoríjicúo ·e dá outras prot:iclências.

Art. l?
São considerHdos in.;;alubre:; ú.: .;;erviçc. prestados em c01·tumes
e indust-rias frigoríficas, aplicando-se
11os se11s empregados o disposto no artigo ,3·1 da Lei nv 3. 807, de 26 de ag6óto de 1960.
Parágrafo únic.o - O disposto no
prPsent.e artigo nãD se a-plica aos empregados em cortume.:. e industrias
frigorlficus. cuj.; atividade independa
do contacto dire·;o com o processament.Q :nJustria~ própriamente dito.
Art. 2" &<;',.a lei entrará em vigor
na clatD de sJa publicação revogacta.s

as dL'T~üsiçõt1 !" em contráriÓ.
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espetácu'o de miséria, de deg:· 3 bc;iio úOl' N'thur Virgílio, quando salienta d:~t.e ou no Scl'. Sc•m êi.C re.ipa!rlo qu·rc tcwtd:).(ie l!áo e marxiséa. porhumana, em que está transfonn'ldo, qu2 a a:.ual c,rclém econ<'nnico-~!cial 'em es'c cGn•.•,.,, .l ~cc ..<l e hUilhcllu: y_ue n:h) !eu .vurx, l113s não ~er.::< ~o
atualmente, 0 nosso País.
.se constllul DLUll callllJO facll p·Jra as a Q,~ll.l'~,ct'i?<~.:.'.l pcrtte CGll1pl~L!'.nHnLe a tlllil1;:td, C.::iL&riü deienaencto o ,sl,'-- eO SR. ARGEMIHO FIGUEIREDO mast:~.acõ:·s ela esquenht-ext.rtmarla,. signil',caçitn, o objc:ro. E n{to se te- m::;, c. e d;caú;u·a do prolet:1r·iacio para
_ Sr. Presidente, no início do meLt ·.\'ias, se nào me falha a me mó: I::I, 110 nln dú riei:;:, J!' c;,;e, unc.J. a com pré- o H ·a;; i!, e.ola decl..í:·açéí.o com~.oLa as
discunse>, pecl;a ao senado me relevas o;eu discurso V. Exa. se refere t::~m- 6::\~õrs d equa!quer e-pécic, d~ qual- ·e~flrm:.t.va:;. Hà univer~Itár:o~. ha jo"C e<s·.1 ,."I'I·e de a·r·tru,nentos que tenho "~111 " o"I'a de!?t,.•I'I·a dos professõres.
quer IUl C~rezn 110 s:l1c.üo uc fJazer u :enl.:,' que sãnoa_ o cocms~;:istAasc.·"··ml'o·':'
q 1L:~
~
..,~
,::,.._
..... ~
v.....
«~
- .._
poyo nc2~L~tl' na rJ2n;o__:~·ac!a. tG· o se1t-1. .:.tqL L:2s qd~
· . . e-.......
J.cv.l
l{j
tc·azldo pal'a a tribuna desta ca~a; e o:a, estam·Js num Pais em que a es- .nút:l. Enc:·n:,c. de L~t-o. qu.' se d.:,'P a mrt.o:·ia:a quafe tot:~lidade dp nv;,fazta um apé:o quase idêntico aos c·ola pub.ica está diss ·mmada e, <e
c:
..
u
;•;::'
•.
e
d•.·.:.
sa
juventude.
o
que
n:m
faz<>n::w
é
,
1
2
0
meu;; co:egas, no sentido de que I?le- c;;n·Icleromos que esses professôres são
E~1l~ndo que se lutar para que .se e:,u·ucu:·e, n~"t.e
va~sem tamb:m pequenas divc:·i'.~ilcias r,o.'ncados pelo c:ovérno, vale dizer. por ue\ t fa 7 c; 0 p:·c~:;c:rniCJ da~ J!LJCl'G.l· Pa:s, a ve:·ctaàeJra demo:·:·az:,a P'Jr
de caráter ideo:ógiCO que pua :.soeJ11 ,;a de consequ6ncur, que o Govê·rn'> a:>s p:t :·:) 0 po\·o. 111 ,1 ~ •.~olJ:·ctudo, en- que pugnamos. Hoje, os p:J.I~es úe~
OJ),>ervar enlre as palavras que et.: es- . ambem participa - per omissão, p';r tc.:do que é 0 do 110 ~,,~ derer p: inci- mucrátko" mais avançados Jutcr:n
ta v a humildemente p: onunc.anao r o dolo ou a ;r L~;:pa pouco import·~ -· (}:' dll!'lllC aGs CJLie .êm a resp0n'•alJi· pa:·a C' aperfeJcoamento das <-uas p:-apen;;amento que, porvent.Lua, ou1r·:;s Ll.:;.s>~..t::~rek almaldJçoada da comuni- úlaclc düi; mannato.s pcpcliareii,' dar u o:·:as instituieõe,, A dcmacraci•.J an~
tire:;sem nesse me"cmo ângulo de •diõl'J~ z~e~:o ao Pms.
esta Cl~moc.,lcin um verd:::deiro ,:gn.- plica em dinamismo. e uma estrutu.-a
Ocservo com silLoíaçáo, Sr. [',"siO SH. ARGElVIIRO FIGUEIREDO ficl.do, um <entidc oojeti\'O !'Xlenn;- dinúmica. Por exemplo, a nPc,d:~ue
deme, que a P<rlavra do meu brLl1an:c - V. Ex.t r.ub•'e ~;pnador Eurico Re- n~ndo o que m está e c;·ue, rep1:o defende o voto p:rnr o analfabeto. Mas
Vdei, Senador Arthur Vn·g1lio, eslil zenoe tem r::~zão em parte, mas nao pe,·ante, o Sen::do da República, ,. quem foi o primeiro a lutar P 2 !o vo<oo
em plena con$onúncia com os a;gu- na totaiidadc dos argumentos que ap~n:~;; uma aaricatura do regime de do analf·3 beto no Brasil, senão JoanJ('!1tcs que tenho expost').
_,caoa de defendl'r. N9m sempi'c' ::~o mqcrátic<•. po:s a uns poucos, dá lí- quim Nabuco de Araú~o, o grande pr,N:io poderei ocupar_me, neste in'> Governo, scDretudo que tange à se- betd8de a poucos p!lr>::l. explorarem Mi la.~u;o da liberta.;ão . 0 ~ eEcravos no
ta11te, ném foi 111et1 objetivo, cstéldar Jec:1o de tecmcos, é possJve1 exigir g·:·r.ndes multidões bra:sileir>~s.
1Pa.~.t~enJo do Im~cllo. !fo. e, Q~.c~Hl
a.'> ori!!,dlS do mDv>ment<> comun,:,ta até3tndo de ideologia para o exercí·
o SR. ARGEMIRd DE FIGU.E<:l- I f~for~cgon~r~o~Iuc~~~~ifr~~ni~'On'o Br~
qup alastra e. na verdade, está atua:1. :Iç ela funç.;w.
,
REDO - Tem rdzâo. Sr. Presidente_ J sil, contru ~ espoliação imperialiHa,
do em todos os. se tores, rm topos os
Na o d'·lxa, porem, V. Ex::~· de ·ter o eminmle Líd·2r do meu P·:r:·ildo e senão Oliveira Lima. há tBntos anos
quadrantes da vida nacwnn.l.
:;:;z<:o ao acentuar que a obra de uma i no qu~ Hfirmou s. Exa .. em sinv=~e. pa~sado>'l Não temos receio de eu~
Nào po~so, Sr. Presidente. det0r me ~rnnde parée de professores bra.slle:- está a ação do no~so gran.de Parti- frentar a realidade. Prec;samos realneste a.,bLHlW, mas c~111corclo r"ena- :os c cl2leténa, é o envenenamento da :lo, o Partido TrabalhL'ta Bras:Je!J·o, mente de ;,randes reformao inf:·::~-2s
mente cvm o emm?nte !irlet· do meu mocidade, é a prepat::~çiio de uma ge- e de· todns os Partidos que têm. ua truturais P•Ha a sustentação da !1:"Partictc, na pai te em que >l.f1•ma , ·c.-;:w que não· saberá distinguir enrre :ealidade · compreen>ão da hora socJai nuina demGctacia. que é ::> Govê:·no
tenrtellcca do P'Jhl, a tencténcia du mo- ·1s 1dc•ias dos que ve:dade•ramente de· ~ econõm'ca que estamos vivendo.
que LincGln defendeu: :·Do povo, pa•·a.
cidacie para as 1dé:as extremi.s! a~ lJe ; endem a_ <!emocracia é dos que queEdon de pleno acôrdo com 0 meu o P.ovo e p~!o pe>vo" .. Não \'em sendo
um 1acto, o povo, a miseria, a 01 ,1E rem Imp.at}tar no Pals um I'egime ~minente Líder mas, se ne~se am- assim. precisa ser assim.
e a de~rdem rconomica do Pa1s; de '~0'1't'úrl') à d;gmdade humnna.
:J!en'e gerado, !la verdade, pela desor-.
o sR. ARGEMIRO FIGUEIRE~
outro lado, a moc;ei:::de inteligente. que
O Sr. Eurico Re-;ende - Pe:·mite V. dem económica e social do Puio, dei- DO _ Rgistro, com satisfação. o aparvé os eiTos c1:1 rHF'õa estrutura eêcno Exé1 .. ourn, aparte'/
~ar mos que, at.ravf's de uma prcp:~c. te com que V. Exa. me honr::~.
n11co_socm1 e ;,w~ll,a. na arena da.,
O SR. ARGEA!JIRO FIGUEIREDO ~andn bem 'Organizada. com todo:; a<;
sr: Presidente, sustento como
idems, oesco"ll' c.nn.nhos verd8dei:·o> .. Po:s r.üo.
~!ementas ne~essàrio.s p::~ra o êxito. Sf' di'.se
no discurso an;erior e neste
em busca da felicidade comum ao
u Sr. Enr,r-o Rezende - V. EXa. cl~senvolva a prcg::~ção comuni.<ota t' que estou proferindo reafirmo - que
povo braor:e,ro.
Jiz mUito bem. O Govêrno, quando vá-s? estenclendo por tôda parte. precisamos estudar uma soluçãü, equa~
nao nomeia, fiscaliza, por imposição aJ::~stranao-se em todo o terntor:o cionar e resolver os nossos p:·obleE.stamos de p.enêi acârde>. Para mim. .~''l:>tl, as atiVldades pelo menos de to- nacional. que haja a defesa desta de- mas de ordem social e económica. denSr. Presidente, o comunismo, so;l!'P. ·ios os estab"!écimentos de ensino mocracia, mesmo pecaminosa como t.ro de processos brasileiros, Annli~ar
tudt numa na;Jào como o B:·asil, evi 'nedio do .país.
ela e, entao não tenhamos duvida U!' a realidade nacional e solucion~r. os
dentemen<e catultca, ordeira. uma nao :::'R. ARGEMIRO FIGUEIREDO que os 110'SOS braçO.~ cruzados, mais nossos problemas em função dessa
çào cristü. na o Lem outra o: igem ~e- _ Obrigado a v. Exa. dizía eu, Sr. tarde, significarão uma reverênciR realidade, nunca adotando figurinos
não na mJó'{tia t' na tome do po1'o
é':esidente. quando recebi os apartes diante do esquife da própria Piltria. de outras '1acões, c;ue têm orclem soAo que me parece e a todos aqtlêl~s wm que me hom·::~r::~m os nobres Se
Se não houver .t'€'açã<> à altura do ciall e económica diferentes da nos~
que, n:~tura.mentê, esêudam a VJCL> n::~cl'):·es:
ataque. nada poderá conter essa fór- sa.
soc1al elos povo~ a- ongem de tudc
(Lêl
ça organizada Cj'Ue r:.í está, infiltrandoE' exatamente 0 que passo a afirisso e e:"1 : l:mente a desordPm econô·
De um bdo, o dinamismo
dessa se nos campos, nas cidades,, nas ofl- mar no final do meu discurso.
m:ca e a fome que lavra nas rnas~a; · d , ·
't'
t .
d
cinas, em toda parte onde se vai pn'(L ndo)
obres.
. . co.oglat dexo Ica;. con amman o, se'll gamlo essa idéia exótica, infeliz. que
G e,
: S
'd t
.
P
cc~sar. o os os "ngulos da VIda bra- a Nação Brasileira jamais haverá de
rovernc,
r. presi en e, prerisa
Quem tem tome, quem passa ne_ 'ii eira. Do outro, a democracia gPne~ aceitar, porque nunca perderemos df' acautelar defender a nacão. nesse ascess!dacte, o pai qne vê os filh:>s p~ts- !Osa. nobre. tolerante 6missa deixan- vista a· necess!dade de manter íntegra peet 0 delicado da realidad2 brn~i'Pi
sando tonv', sem educaçâ?, ~em tk~is ~lo que .se detcr:orem as grandes ~ases a digmdarle da Pátria, a própria rlig- ra. Não é só ~ Poder E:<:~'-1'1JtiYo .
. tencm fwanceira, sem as.sioilenc<G hos- ·no:ais e culturais da civilizaçlo oci- nidade da pe~~oa hnmana.
E' sobretudo. o Legislat.ivo. No prota:ar, de~e-;pe~~·, E o ~esesperado,,~a~ .r,•!J~a .. _E' p~·ec!so r€'agir, sr. Presio Sr. Eurico .Rezende _ Multo cesso de elabora.;ão da~ leis. nrevam.uto. na o c.. co.hc có, de banrle.J a clcnc". Nos nao podemos contiuar nes- bem.
teça ~empre o espirita vig;oro.<o dos
ee[\ue o p:·imcí~·a q·,r lhe pa&:é~ à por-1 'a >"Hnta in<.;·enu1dade de admitir que
o sr. Aur~llo Viana _ Permite 0 '!randes princípios que nortearam <t
ta. como bandeira de >alvaçao, .-ep :t democracia brasileira venha perpe- nobre orador um aparte?
Carta Constitucional te 946. Qnr.le.c1. bn>~nca, azul ou vermelha. . .
tuar-se, sem armá-la com os instru~
O SR. ARGEMIRO DE FIGUl!:I- quer transigência, nor temor on coSe nao me e~g~no, foi a m~f.cna a mentos. de defesa. Não é a. defesa pela REDO - Com prazer.
modismo. poderá signif'car a !'!errofome que mstltwu o comu:usmo na v:olencw, pelo massacre. Nem a de.
0 Sr. Aurélio Viana _ Nobre f!e- catla des instituilõe~ clrmoc'·flt;roq.
Rus:;w .
. •
fesa pela negação dos direitos e li- n:ador ArgemJro de Figueiredo,' tonv.!l Vamo.<; 'a:>:er as cha·madas RPfP1'"1<l,<;
Kosa fome prcct::nmos evita-la no i:Jerdades assegurados a todos os ho- nó;,; nos preocupamos com esses pro~ de Ba~e. vamo< nrocessâ-la, é'm fnnBra~:l - sob:·etucto no Norde.>te b:·a. men.<;. E' a defesa pela mobilização blemas que nos inquietam e nos an- ção da realirlerle nac!Olil,al. V!'lmJs res1:e1ro _ on<1e mms existem foc1s. de d_os democratas. A defesa pela difu~ gustian, principalmente com a for·· esrruttJrar a ecoromia \rlo P::>f~ rn'n
agila<;ao - at:aves· de uma po.Jt:ca, sao de nossas Idéias. A defE'sa pela mação da mentalidade nova de nos- lPis hrasl1eiras. lf'i< no~.<os, f'mPr2'indc um Jacto a mstltmda por JuscrJJno edttcaçào da mocidatW. A defesa no sa juventude estudiosa universitária. rln d~ alma nnr!onal. de nr>~.<~~ inKuo;t~e11ek de Oliveua, que foi a da Co:w;res.<o, nas ruas, nas praças nas Tenho ouvido, mais de uma vez. a rl''1~rõe~. de nnRsa form<~riio cn'tnmdustrw.rzaç~o. base da nossa eman- •.gre.)as, nos comicios. Essa democra- afirmativa de que a mocidade bre.si~ ral moral e cri~tã. l\1ada dE' f'h·uTinr~s
c1paçao económica, e ~e outro, o ci_?. inativa, inerme, que n?o luta; que !eira está em busca do marxismo como P<üanhos, ~'0111' hem <'lcenh•on o inde."~nvolnmenlo da agncultura, sem na o di.<cnmma; que não se acautela. solução para os problemas nacionais. signe PrE'sidente da Renública. em
o qual nào se matará a fome no Bra- qu('. nao se eciona; que não se defen: Outros até avançam dizendo que a 511· mPmn•·~vPI di~c11r~o n'"OTII'nr-i~rlo Nt
sl!. muito meno~ no Nordeste.
:t:. é yma democracia suicida, para ventude brasileira já é marrista. Ho~ ~anitnJ do men F~tado. Com P~~~·
Da1 pCJr que, Sr. Presidente, no na o d1zer que é uma democracia de je e' tá na moda c:' o marxismo e a "qntnJas. nnda nC'derE'mos temer. A
imcto do m.-·u d1scurso cong! atulei- tra:çiio á Pátria.
mJioria dos que o condenam ou o no~'" polftlca e~t•"'i'>R V" i sPr r! r r'lnm-:; peJa a,sistência ampla que estava
o sr. Arthur Virgílio _ Permite defendem nunca leu Marx, nunca. d11~>'rlp com sabedoria - Snn 'T'1 ~No
dar~ c' o as populaçoes rurais da re~ião v. Ex:t. outro aparte?
abriu uma página de "o Capital". Dilntils, Q11f' é um· milagre rlP !nt,.._
ondr t~mt)é'n habito.
Por intuição. é a favor ou contra, Ó)l• li<rêncin. cnltn'"a e primor d!nlnm:Hl0 Sr. Eunco Rezende _ 0 nobre R:?D SR. ARGEMIRO DE FIGUEI- viu falar, defende ou ataca sem co- co, rPrleti1 1 bPm. em ~ 11 a mioo~o na
or,1ctor permJte um aparte?
"L 0 Com muito prazer,
nhecer n doutrina nos seus fundamen- Am(lrir~t o nen~arnento do Govêrno e
tos. Tenho, por<'m. em mãos, conc!u- c st>ffilmPnt 0 nacional.
0 Sr. Arthur Virgilio- A principal sões
O SR. A~OEl\iiRO DE FIGUEIinteresantfssimas de um sem!. .
.
.
RF;~JO
Com codo prazer.
defe.sa, o maior result.ado que a demo- ná"io raelhado em Salvador, prom<>A ~ohbca. mternR que é_ o cenán:>
O Sr. Eurico Rezende - Serei rá
cr:lcla p>Oderia ter, seria transfor- vido pela UNE, e que precisam ser dH ln•e ma10r. Pstã mt~ m8os .d.e u:n
picto como uma semifusa, para nãÕ mn-~e numa verdadeira democracia. conhecid,,s por todoo nós. No q'l" Ch~>fe .de Estado, ane tranq111h:>n a
impedir a Casa de prosseguir cont"m- Sua maior de~e.'ia seria apresentar um tange ao assunto. a mocidade tr.açou \na cão TTr Jír!o" do po •o ser' ,j ''"1
phlndo o espetácu o de civismo que con!eudo social e .humano ao povo. estas dJretrize~ à Juventude umver- aos sofrin'E'nto~ dos h:~mildes. n:-ts
é o discur.so de V. Exa...
sel:nndo a~.s seus mterêsses, ~s .suas sitária do Brasil, pelos seus õrgãm. ;rnnsrlente de ~uas responsRbil' 1adPs.
~
relv;nd!C•lçoes. aos seus ansews. A oficiais: "anti.:co<·:mialismo e anti- 1DPU sabr o oue lhe vai c11stpndo o es ...
O SR. ARGl!.MIRO DE FIGUEIRE m~ior def~sa seria a democracia imnerialismo em todos os seus aspec- ,fô:·co pela re.stauração da orclem ecoDO - Obrwado a V· Ex a.
.. tranto:·mar-se num re::;ime ~e ~rotP~ tos'' - Diria o reacionário: "E~ tá aí !·wrrlica e finanrPira do País. o 'SSr Eunco Rezende ... ah<Ls. ;:no para todos, sem discnmmaçao
o comuni.~mo", Avan<:a. porém, a ju- 'Íôrco nar() conciliar uma J,;olWr:'t ircomplemento ct~ d1scmso anteno.m.m-j qúalqner ~.spPcle, de atendimento a tó- ventude nniver~itária do Brasil: "re-ll·evPr~ível de desPnvolvimentn com li.~
te ouvido msta Ca3a. Estou de acór- i d8s a-' classes. na· valorização do tra- púd'o a todas ns formas de ditadura.! nAdirlas herpica~ de oouoan{'a e or>mdo com. o eminente Jider do P ': t'r1o 1 béJ.Ih:', não importando que t'le se rea-, ind2p~ndência ecrmómica e politica do [ nrPs~iin dq~ 'esnPs·a.s pílblir.a~ _ vaTr::lba.h;sta Brasileiro, o nobre Seno.- ~ liz8."'e na .~elm amazónica, no Nor- 1 Bra<il". Aceitando-se que, pela sua mos aiudâ-lo. Ajud:\-lo a trabalhar
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I retor do Serviço de Na ve~ação dr. Ba- Mato Grosso, e quando foi baixada!

t a vencer. NãJ estaremos servindo
um homem, para enchê-lo de vaidade e de gl0rias. Serviremos a um patriota obstinado na tarefa de ordenar a victa de ur.1 povo, resguardando
a paz e o império das instituições democráticas.
· Erà o -c, .<e tinha a dizer. (Mui'o
bem ...Iuito bem. Palmas).

411

)1iguel Cou~o.
i Aarão Steinbruch.
cia do Prata, quando estêve no Rio e::sa providência.
Sala das Se.'isões, em 3 dé abril de
da Janeiro, têve oportunidade de ver
Vasconcelos Torres.
I AfonPo Arinos.
aquê'es dois navios serem la1: ·a i os 1S6;$. - Lopes da Costa.
Milton
Campos.
ao mar.
O SR. l'RESU.mNTE:
Benedicto vanadares.
O outro requerin1ento, Sr. presidenPadre Calazans.
O requerimento ni{o depende de
te, consta do seguinte:
apo\amento nem de decisão do plená.-f Lino de MI ttos.
rio. Vai à pubUcação e será despa-, Juscelino Kubítschek.
REQUERIMEJ\"TO NY
chado pela Presidência.
\ José Feliciano.
Durante o discurco do ~r. A. ·
Requeiro, de ::-côrdo com o ReSôbre a mesa outro requerimento de: Nelson MacuJ,an.
ge. zro de Figueiredo deixa a pregimento Interno. sejaw s .'icitadas info:ma<:õeo que vai ser lido pelo Sr.l Amaury Silvà.
szdéncia o S··. Moura Andrade,
ao Sr. Miniscro da Aeronáutica 1~ Secretário.
Antônio Carlos.
assutnindo-a o Sr. Nogueira dfl
as eguintes informações:
E' lido o seguinte:
Discussão, em pnmezro tunzo,
Gama.
Se o govêrno tomou a iniciativa
do Projetu de Lei do Senadu mide autorizar a paralização da.,
O sR. PRE~lDEl\TE:
Requerimento 11° 83, de 1963
mero 35, de Hl60, que restringe o
obras da Pis~a do Acropôrto de
exercicio do magisterio áo enszno
Tem a palavra o nobre Senador
:;ornmbfi, MRto Gros~o. e quan~
Sr. Presidente:
'
médio aos licenciados dentro da
do foi b8.ixada essa providência.
Lopes da c os ta.
Nos
têrmos
do
Regimento
Interno
I
finalid'iJde de. cada curso, tendo
Sala das Sessões, em
de ab,·i!
O SR. LOPJ<~S DA COSTA:
du E-enado Fe•.::eral. requeiro a vossa
Pareceres das Comissões: - de
de 1963.
Excelênc.ia seja encaminhado ao Ex,
Constituição e Justiça, sob núSr. Presidente, Srs · Senadores, suSr. P}'esidente. Corumbá é uma cl- celentíssimo Senhor Ministro ct v~ameros 546. áe 1961, pela conóttlu11
licite; a pr.'avrc. pa!a comunicar :i. da-de....-e1Sm niaís de sessenta mil bat-i- ção e Obras Púb!ica~. o seguinte Hecionalidade e 778, contrário à
Mesa que encaminharei dois requeri- tantes. plantada no long·íquo oeste querimento de Info:·mações:
1
emenda de Plenáriu; - de r:tume s. O primeiro está redigldo nus brasileiro, considerada a sala de viForam encomendados à construção
cação e Cultura sob número:c 5:7
seguintes têrmos·
sita dos povos a;1d'nos e transandi- naval brasileira três l\wios curral.
e 779, de 1961, contráno ao pro•·::>r. Pl'esidente:
~
1nos. que nos visita.tn.
Dois, foram concluídos no ano passajeto e à emenda.
t'
d
. nt 0 1
Há temJ;os, a populacão corumba" do e Fão destinados à utilização pelo
Em discucsão 0 projeto com a
Nos en~o~ o ~eglme -:
!;- enEe vem . pmmando pal;a que Reja Se 1:";iço de Navegação da Bacia do fn,enda. (Pa'l.sa)
tewo Jo ~ • ad? !'eaelal, 'equc .. - construícto êsse eeropc;·to qne possi.
.
."
Não havendo quem peça a palav.a,
ro a \ · E~~· ~eJ~rt ~Lcamm ha~o bilitará a aterrissagem de aviõPs co- Prat~:.
.Pe.gu.nta-se. E.m que dRta C•SCI· declaro encerrada a discussão.
ao l!.xnw. ~ · Mm-~,, o c.a V açao 'l!e~c'<Jis m8.'s av?ncados. incltE·:ve os do:s
navws
f~ram
mcorporados
à
froEm
votação o projeto, ressalvada a
" l:<JlR.'\ Put·l;cas,, O srg;llll~
re- 1que fazem as linhas internasioneis.
ta da refer;da auta\·qma, com se<lt emenda.
que:J:nento d 1 .orm" çues. .
Corumbá é um centro indu§tri<a.l. em Corumba, ~ato Gros,<o?
~
I
os
senhores
senadores que o ap~o. 1<~-an encon~en.~a.do., .t:. -on.s- 1 Conta com moinho<; de tri'!o. granB!la da sSefsoes. em 3 de abnl de] vam, queiram pe:·manecer sentado~.
tl~?a~ ~.a~ l blaSI.eJ~a. tles na: (es fábrhls de cimento de produ- 196., - Lopes d:a Cpstu.
1 :Pausal.
'
Vl~s cuna.. DOis fOlam _conclui cão superior a seis mil sacas diárias.
O SR. PRESIDENTE:
Está rejeitado.
dos no ano ,_.Passado " sao .d~"- ~idenm.da de ferro g·usa, e iá e e:ora
·
.
~
f Fica prejudicada a emenda; o ,):0'tmados a ~·,JlJzaçzo pelo Sei Vlço h i um plano do Govêrno Estadual
0
requer1mento nao depende ue I jeto será arquivado.
de N~~·e~açao.da Bacia do, Pl:at.a. na~·a a'í .•e instalar uma sidernn!iC::t apoiamento nem de decisão do plena·
Pe1,un.ta-se. em ~ue da.a .esses de laminad..,s, c'Jm a nroducão de 150 rio. Vai à publicação. e ser! depois
E' o seguinte o projeto rejeid~1s mv1os f01:~m mcorpo:aaos
mil limwtes. ·Isto porque tPmO<; em despachado pela Presidência.
tado:
fro:a da ret~·naa. autarqma •. co~ rw<<:o te~rilório nma das maiores mi- . Sôbre a mesa, ofíci? . que . vai ser
PROJETO DE LEI DO SENADO
sede . t:m Corum;:>a, Mato aros.:. . nas de man2·11nês f' ferro do B'·asil. hdo pelo Sr. 19 Secretano.
N9 35, DE 1000
Sa1a das ::;es~oes, em 3 de ab li Além di•so, Co'·nmbá tem por base
de 1963, :senador Lopeq da .Pconômica a n~cuária. É, talvez, 0
E' lido o seguinte
Restringe o exercício do magistério do ensino médio aos licenCos2fl" ·
'llllnicínio brPsileiro mais prom 'csor
OFíCIO
czados dentro cta jinalláaáe d'"
sr. Presidente, pel~s i..nform.-J.ções neste particular. o o ~eu rebanho é
cada curso.
que coihemos, ainda no m:~ de se- rl<> mais de um milhão e meio de', Em 3 de abril de 1963
tembro (!o ano passado ,êsses doi,o; rêses.
Senhor Prvsidente
O Cong: efSO .Nacional decreta:
navios à que se refere o requerimenPor tndro isso. Sr.
Presiden~e. e i
Art. 19 O exercício do Magisté~·io
·to que :i, e que foram e-ncomendados sendo aind., g-rande nôrto fluvial do , Tenho a honra de comunicar a
pelo serviço de Na J,)g&.çâo da Bacia oost,e b~asi1eiro. nor tudo isso se jns- Vossa Excelência, à vista do disposto do Ensino Médio é privativo dos Lido Prata, de Corumbá, zstadú ,,e tifica plrnarnrnte o ansPio na po">n- nos arts. 99 e 72, parágrafo único, do cerciados por Faculdades de F'!lclsDfia
Mato Gros.o,), ainda na gestáo daque- ls<'ãro cn,·umhPense, para rme seis Regimento, que, ass,umindo nesta da- oficiais ou oficializadas não so :·ecole serviço do eminente N1ega, sen •. - ,.,,struído ali um aeropôrto con- !.:;1 a representação do Estado de São nhecendo qualquer outró sistema para
ao mar em época já bast.ante distan- di<l'no.
Paulo, adotarei o nome parlamentàr ~e conceder o título de licenciado.
Art. 29 O re?;istro de Plofe:'so:· pa~·<t
ciada desta data.
Portanto. r notícia. da nara!i<;ac:io abaixo consignado e integrarei R banEn;retanto, sr. pr~· '"onte, até , 10 je, das obras vf'm f'ntnste<'Pr 0 novo da ~~f~ do Partido Trabalhista Nacio- lecionar far-se-á, exclusivamente, na
matéria
ou matérias especific;j.s de
pelas info;·ma~~s que chegam ao nos- minlla terra. aue ronfiava nas auAtenl}iosas saudações.
Linnr!'u
cáda curso.
80 conheclllle.lto, êsses
dois navios torir'JAdrs, no r.nvêrno Perleral.
Gomes.
Art.
3g
As matérias a\Ixilia:·es de
que na Mensager1 presic~ :·.1ria! s·1a
Fra o qtJe tinh~ a di?:er, nara enExcelê·lcia fala qllt- já foram incor- caminhar êstes <iol.' rf'querimentos.
Nome parlamentar- Linneu Go,~n, um curso n.io concedem dis"o à li·
cença pa:a lecioná-las, nem mesmo a
parados· ao Serviço de Navegação lo
O Sft. PRESIDENTE:
0 SR. PRESIDENTE:
título precário
Prata, 3 qu"' confirma pe'o relatório
Art 49 Revoo·am-se as disposiçõe'i
enviado po...-s. Exa , , Sr. Ministl o
Acha-se presente o Sr· Linen GoA Mesa fica inteirada.
da Viação e Obras Púb!icas, êsses mes. suplente convocado para subsA Presidência deferiu, hoje, o Re- em c~ntrário.' e
dois navi.o~. um com o .10me de "Nhe- tituir 0 Sr. ~·enador Lino de Mato~ queirmento n9 79-63 lido ontem. no
Discussão, em turno único, do
colândia.'', em hom~nag<!m ao graa- <iurante !t licenc~, CC·ncedicta a êssc qu:i! o Sr. Senador 'Bezerra Neto soRequerimento número 80. áe J963,
de vulto pior,eiro e desbravador da- nobre rr~Jrésent.ántc do' Estado de l.icita informações a serem prestadas
o qual o Senhor Senador .tiquela ,.i-.:a região, Joaquim
ugên'n São Paulo.
pelo Conselho Nacional de Geografia
Ido Lima, solicita trJmlt&cão
Gomes da Silva e o outra de '10n,e
nesi<mo. n:.ra a Cnmí~,.,ão que de- - do Instituto Brasileiro de G~ogra
~onjur'>'J do Projeto de r,<'l do
Paiaguás, também em homenagem 1\ verá inb·odm~ir S · Excia · no plená- fiD e Estatistica. (Pausa)
Senado número 3, de 1952 e do
uma promissora região.
rio. a fim de p.estar 0 comp!·omjs.so
Está finda a hora do Expediente.
Projeto de Lei da Câmara mimf<(Muito cem)!
re'!'imental. na forma do di~no .. to no
ro 19, de 19(;3.
Jl:sses dois navios, sr. Presirlente. a~t. 6° dD Regimenth Intemo, os
Passa--se à
Em discussão o requerimento.
que essas autoridades àfirlJl.am e con- Rrs. Senadores: José Felic'an(J,I
OUDl<:l\I DO DIA
firmam haverem sido entregues ao f:atete Pinheiro e Barros Carvalh''·
O SR ..JOAO AGRIPINO:
qerviço de Navegação do prata, ·
4.companhaao da Comissão. enComparecem mais OS s.-s. Senado,Peltl Jrdem ~ (Não foi rel,isto pi' lo
Corumbá, atê hoje lá não se encontm no recinto. presta o compro- 1 ,o_s:
orado1) Sr. Pres:tctente, nã::> pretram. Aind . sr. Presid~te, pehs
misso regimental ?unto à Mela: José Guioma1d.
tendo, precisamente, cii&rutir o rPqueinformações que colhi, :le ~essuas qu~
~ ocu:na luaar ~úis hancudas o Sr. i Eduardo Assmar.
rimento. porque nada t-enho a opor
me me·ecP-<r, ~rteir" co:1fiauça, ~s.•e..;
Üneu Gomes (Palmas) .
Vivaldo Lima.
·a que o projeto da Câmara dos D2pu
dois vapore;; fo~am des ·adas do 3erMourão Vieira.
ta bs sejq estndado c~mjun~;uncn: e
0
vico de Nw,q·r;cão do Prata. ''Jst.aSR. PRESIDENTE:
Arthur Virgilio.
com um proieto d:> Senad::>. ;\1:nbt
mente no momento err. que a navPSôbre a mesa requerimento de l:lZacharias de Assumpç~,o.
difrnldade é p:·eci.sament.e reg 1 mE'~lt~~l.
~·ação 1l•1vml d :> meu ~"~;t<~.do 1esVt re- formações que vai ser lido pelo sr. ! Sebastião Archer.
por isso, su2cito a q\restão de ordem·
quere>ndo navios dês<e tipo. a : 1m de 1v Sec: etário.
Sigefredo Pacheco
Peia Constitnição F2dP.ra!. um uc:)melhor po~sam servir . .o litoral c''s
E' 'lido 0 seguinte:
Carlos Jareisfati.
jeto de mna das casas do Cung:·e.s' J,
rios, Paraguai e S'i/ Louren;;o.
wilson Gonçalves.
rem_ e tido a out_ra. pJde >er ~~-pt·o~.·otoJ,
sr. Presider.te, éXustamente nessa Requerimento n~ 82, de 1963
Dix-Huit Rosado.
\ re;.Pi'-ado. ou emenjJdo. E' !>O•:tan·o
oportunidade que enco'ltrei motivo
Ruy Cameiro.
1 fac•1ltado a qualquer das ca.,:n. ~meTJ
para que !'!nviasse êsse requerimento
Requeiro, de acô1·do com o R.:gi-: Barros Carvalho.
jdar l!ma propoo,ição da o~.1·ra O :lroà Me<a, no ser.t.ido de que solicitasse mento Interno. sejam •olicitadas
o
ll.rnon de Melo. •
' jP:·' ornmêlo aa Câmara dos Depua s. Exa. o Sr. Ministro da Viadio Sr. Ministro da A~ronáutica as seHeribaldo V'ie1ra.
. tRd.;< vin.fo ao Senado deve t.ramie obras Públicas, uma resposta mais guintes informações:
Aloysio de Ca:·va,ho.
'tar ochs Comissões·qul" -t Me.sa 'l·Hlafi~r,Pt.iva. no sen
n de info,·mar
Se o govêrno tomou a inici~t1va
Eduardo catalão.
ve:· oor oPm (ndicar. E' 'P.9lquer d<~.•
onde s<> encor.tram. redmP.r." ~ ê~ses de a"torizar a par:1lização · das obras
Jeffersu'l c.;e Aguiar.
, Comi,~õr-s pode sug·erir emen.ia a cssot
dois vapores pôsto que- o prólll:io DL da Pista do Aeropo: to de Corumbá,
Raul • 1bertl.
(proposição.
&
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"Art. 25~.

( c'Ff·:·r; lllc. Dh 1 O SR. I'HESHH:":T1·::

.
.
E>tvr••oo ü<.lfls

\ Anlcs de pro.,·;.Q:; •r.r a
ou jreque:·llnenw, e

"" ' " :·;:~:~· :~ [~ff~gl:;~~~fu~~;,;;,:~:·?; i~2t:;rtti~~~P~;·1;',~,
2pr

ou d) f'<'r:;,dGr. devem me·

aJ

~~~~,i o,~~\?nJ;e:~f:;:(~e~~;_;~, ,;~
h:nôfl)ç;.-~

f ramformal'.

em. cn,pnda. a

I Efet~vm,wme_.

M:

,_

lnt.Prp:c,1rm:.s o

m~;~ ~~~~;·o~el~J~ l~~,\~11~~~;~;~~~\~~; t:~~. ~~:~ ;~~.l <'~~~,J~-: ~·o~;;~-,~~~f\~e C~~~=

tuao. aJncta _no l~:rreno da :<n1::~xe. se
~
d'
. _.
aprofundf~.ssenlü<:; u.m povto a cl!s. o que preve e.ss~ 1sp_os;tlvo de Re- cus~-Jo. tnlvez s. Ex'~ n&n t-ivt·s ..:;e ragmw;~,to Interne:> ~ a hlpote;<Se de ha.- zi'.o. po:·que. entre os ch't'<'ico~ 'êa lín~~er, :...uas prop_omçoes correlaons ~o Se- gua p;:,rt,HÚrf>.'a. en<'ontrr.mos i.num.?Tii ~c· a um projet~.' r.::-1
é QU":" na~o, que~ ne>!>se caso. deve.m sei ane- ros ciô1es oue enlprega..tn a disiunt.iva.
:~ssalt.a o t\".~ír;~c:.
p:lde x~.nBs; ou ~ de ha"'~'~er dua.s pl'Opo-31· "ou" en1 ll1~~o.r da copulativa '·8" A;s ...
nH:;·~~·p, '·i.u
e:rr~f:-n
~o~.s .C()r,relata.~ da ~an1a~·a-:-. dos D~pu ... siln .• 0 ."C·u. ·•. que se lê no. Art. 255.
1 rp~~ ne,se ~aso. dcoVdD ser ane ,lena Sl!ln;frcar a cope<lat.!';a "e". Esta,
cnt:·:nc-:N: terá .a,~os.
ia t', !J:)iS, rr.~d::·;~L)ni,e a m~s
~J.:1·~r:. SIJ' ~r... f:lo ~af..ia~. ~};ao preve, . a~soluta~ent.~~ a ryo:·ém. é un1:1. questfto de gramáLca rna. EntJo p.:·dt'l<a aconte·:er aqullo
a c P!f:J·í:t>\ 4rt-:1 }:,:~\'RO ~e propo.SIÇ8.0. do .....~ennao a ou de sint;:;xe que. a meu ver, deve qU(~ o nPbre ':S::-rx~etd.~ ~;o:lo A·~l)'i)~r~c
1\ma· Ja Cu~~_ra .n~;s. J;l<!P1L'l.;os ,por.: ser _superada co~ _uma. ourra· inle:-pre- relator: apro·htc1ü~· .. (·pan:larneni. e. u:~··:·
q_.w e"_~a matena c l~(iütada pe.a Cons 1t·:-tçao ma:s ace:tavel - aquela que giría a hipólc~;e de ~1'e1n dois Prv i e·
t ·.::::'hR nw.t&ria
tJtmçao.
1 vem da tradição e dos estilos legislatos icténtieos à :~anç[lo govc~·n:t.~-n:;r:;id.~nt1ra, ou es,
tal
O s,·nadc pode emendar. pode apro- :tivns.
.
.
r:·opnsirtliJ dn Cfnnara.
Por íso. Sr. Preoidente. vot<1:1·: a
var,
poó~
rejeite.r
qualquer
propoTem.
Sido.
l?raxe
no
Sem.do
apliCare
/>.. tnir;ba f!ilP5::i.âD df; 0rrle1n é p1·e ..
favor
_do
Requeri:nento.
(M11i!o
i.lem•
si{'~o da -CâmaTa mas ela há de ser se o d!spo.slt1vo do Art. 255 em casos
c~··.;·,~nf:'r)re ~-~;lJ,~r ~e a Con1issiio dt~\;e
C.::\ :'~'Hi~!·
('I
projeto D rtcxado .. no seu estudada tndependentemente no se- como êst.e, isto é, de ·projet?s que seO SR. PHI::SIDE.S'l'E:
n~do. Teve sua tramitação própria na Jnm conexos, tanto os cnundos da
tn:.h~. corno ~n~c.~tão de {:n1enda. f'ccle
. _
Continua a dkcu.'-i'io do Hequ: :-lacei' ~,r péu·te dê"·:~r prole' o como su-- Câmara e tem uma tramitação dife- Cf,marlj. c.omo. do ~epa~·o,
rente no senado. A tramitação de uma
E~s~ fO! a ~tehgenc1a que de! ao menta.
~-~ ~: :-.~~1 ~~;~i ae~1~~1 c~a 'n!;.t~~~I\t~~~ n;;~~~~~~ prcpOc~it;ão da Câmara, ll!O Senado, não dec1dn· .a que.stao de r.;dt>m de S. F-x~ O SR. At'REPO Vl.4N:;\A:
é idêntica à de uma proposição do pela. pnmem\ vez. :rvr_antenh? com e;; te
ún pnr<e del8. ou tl'r~ npena;o: Ql'" se
pl·é;Jl'io Senado. São ritos diferentes, admmícnlQ, a deCJ§ao aqm enunc1acNâo foi rC'1:·!81o pelo orador• -~ !:'i c.
pro~11.1nc~ar sôbre o p~·o.wto an,:lx~1r:,
são pr(){!essos diferentes. são turnos da e ach;zo aê,s meus argument.os o Pre~ilíente, nf,o sinto muna cl!IiealCSlTl.J ;;:nb:-:t~tüUvo à _propcsil}to da Cádiferentt>s. E por isso uma nõo p~)de qut; se le no.; parágraf<'S . do citado dnde em vot:u· a ·ma'eriu.. l:na~:n\0m:u>' ·
se at.relar à outra. Se, porém, a Câ- a.rhgo.
mos duas maLérias idênticas, uma de.
Es>H a questão dP çt·rlp;n que de- mara aprovou um pr·::rjeto numa sessão
(Lendo)
c.ünara, que teríamos que anaiisar. e
Si' ,ia va levantar, Sr. Pn's:dr:nte. a fim \e:ü.slativa, mandou-o ao S-enado e, na
"~ lQ __ A iniciat-iva no sentido outra do Senado da República. :Se
de ouvir e.sdarecimrnto da MPsa. p:na m'ésma se.ssão legi.slat.iva ou noutra
do disposto neste artigo poderá optàsemos pelo projeto da Càm<aa.
efeito de conheeimcnt·~ de 11uem ec'á .'A'3f:âo 1e2:i<:1ativa, ou em outra leser:
por sE:r idêntico ao do se 01 acto, ,mehá pouco tem Do no ScnJ :lo e~ para c;islatura, ~ mandou outra proposição
1 - da Comissão que houver de Lliatamente a matéria seguma a ap<<>onentaçáo da à1<cu. ~e c da v::ltaç:i.o corrPlata. então o SPnado pode aneestudar as matérias ou de qual- ciar;ão do Sr. Pres:dente da Repíwlida mHér;a. •;vlu:to u~·,r l .
xar as duas propo~içõe.' da Câmara
quer Senador, na hipótese da le- c a. Entiio, por que votarmos o do te-~
O "R PRFSH••·''Y'-'·
pl'ra rnlficá-las ou reJeitá-las, Mas
tra a.
nado que iria à Câmara para .sa e}:a,, ·
" '·-- '- ·
na hipótese de a pro' o r apennc~ u~a.
2 - de qualquer Comissão ou
· ,
1 · ·
ct~ ordrm m• umfJcar as duas nnm ;o•tbstltutlvo.
senador, me"·,·,-......, te !'eqtterl'•nento romano pe o orgao revl..:ior com;H;éellç
d
"''~"
te'? Ora, i riamos fundir as duas maSend3o·· João c• devolve! à Câmara P9"a o e~e.to e
em Plenãtio e dE' liberação do Se- tér'as. l!;ntão, 0 que a Câmara iria
e,c;,tJ "' er qm' evlt:u q•1e seiam aprov·ado.< dol' pronado. na hipót-ese da letra b".
analisar seria uu1n nova matéria, que
no Ar'. ·J.i~ etos de lei 1guai." ou .<;env::~hantes. e
"§ 2Q- Em qualquer cnso cada :;tLgir<~ de c!o:s projetas,_ um da Câ-:I;~põe o mcmdadJs à sanção.
proposição receberá parecer e será mara e outro do Senaclo. Mas, temo'
Da mesma t;:-rma. se existem 11.0 ·se~
incluída, com a.~ demais, em or- obrigação de l'Over as matérias que H!
"Art. 2 .~., 1 . ~- ,,.~rt<b dua~ ):j nado d0is pr'ojetos- de matériaR cordem do Dia na mesma sessão.
orwinam na outra Ca.sa do Cong:r_.,_
m,üs prnpo-, e""'
~;'nr.llo ou r1a ,·elrttas. o Rev,imento quer impedir que
§ 3? ·Na hipót.ese da letra a. (m Nacional. Funcionamos- no c:1so
Câmara dos
·''rios. rer.:ulan i o o Senad-o vote es,;as ·duas matérias em
apr2,vada a primeira proprxsír;ãlo corno órgão revisor. Mas a Câ:n'~" a e
a matériR ou ma·i(•rLs corÍ:fllRtils, {opoca-s rEfPrent.f's - matérins iguais,
<'.Om a emendo cons'~lhstaneiando a também ór~~ilo rev,ísor, assim t•1ncu~
~t'rá licito:
-:'2nleih~tn+e,s ou corre1at.:c1.~ mandematroria. das dem.nis, e.~t.as f:carào ua qtHindo a nHüêria é oriunda d;">
as ft C8marn e a Cfunnra. por sna vez.
p~·ejudjcadas'' ·
•
:·senado. orla~·-~c-ia então a maif-; :orn ..
emP"lda a ê.Dmvr..ndo-as. mande à c·::\11çr-,o dois
-Bem st: vê que tôda e.ssa diEciplina n1é'i.a :.;on:~Hsilo. Pode ~er que n<ío trelas dPm:.!f; nÍ·'J.'d:s ic'enticos em rpoeJs d'feren- tem em mira os projetes oriundos das nbn havido confu-<f\o <>té hoje: :n<.t:,
b) Pl\01110\'e-r a :.:-::.~nitação d2b1~ tes.
duas C·::~sas e não aprnas dP un1n.
ainan.hà ha\·erá. I~nagbemos que f7
em conjnmo."'
! Vê v. Ex•. portanto. Ql)C~ 0 R~<IiAssim. data venia dos argumentos m:lteritic~seja idêntlea, que a;J:o:;" n"s
Viv'llcc
renur : mrnto quer impedir ql.H' o Lf''!!.<lati- do nobre Senadx João Agripinn, proj1:to ·do Sen2do, que êle vá a Cà0 Stn2.dor
rimento
submetido 8
pre• vo emane 0 mesmo pro.lf'tO :_1e Jp 1 duas mantEnho, e mnome da tradição le- m:ctra e que esta retenha à e6pe;·a .:.;ue
tende. exatamenie" a::e a tram:t.acih vêzes. 1-emetendo~o à sa~lçRo. Mas 0 ~islativa e dos estilos que, até agora. o Senado se manifeste sôbre o prJ) 'to
.
d ·
t d r têm vigomdo na interpretação do Re- dela, Cümara, sôbre aquêle "fUC ~.qm
seja feita. .em conj:'i.nto. no tocnnte 'f?P~iment.o jama;s. po ~t'rla prf' ~n e gimento. a solução dada à questão
t
ao Projeto de Lei do Senado n9 3, de ')ne uma propc.s1çao elo Se!i.!l.do. por que· se levantou.
se encon r a·
1962 e ao P:·ojeto de Lei da Câ!11a· ~er correlat·::t com um:1 ane vem. da
Respeito os eo:-~hecimentos lingüisr~ n9 19 de 196~. por ven<arem n'a· Câmara. oriunda da Cãmar:l., ~1a a
Continua a discns..<:'\o
tlcos. filológicos de V. Exa. Sr. Pretéria correlata. AsBim. parece que não esta anexada. O Sen:1do pode reJf'Jt.~r
SR.
I.I<:ITE
Nf;To:
sidente.
Afirmam-nos certos clás;acos
0
tem razão o nobre Senador João Ar:oli- rr proposicão dR C:'\mara e nr~'fenr
que tanto se usa a copuletiva aditipino na sua questão de ordem, ooi.s apr.::v:'r a do ~ena do. Se _nrE'fPnr a
! Sem revisão do orado!') - Sr. Pre- va e no sentido da disjuntiva, como
que a tramitação a que está ~1l"li'l"le· ,·eo.açao do Renado. i'f' ,r.onscde1·a; me- sidente, ouvi com atenção a ques- esta no se;:;tido daquela. E uma opi.
tido o requerimento subordin'\-H! à lhor a. ~o Srnadc,. n')Ue anroveJtkl; a tão de ordem formulada pelo sobre n.lão rer,peitúvel qu~ não vem a p?lo
letra express~ dE' no~.';o Re~imen•.J 1n- '1TOno:i:çao do Srt;ado e Pmenda' 13 Senador João Agripino e pareceu, à discuti:·. Na nosa gramática não é asterno. Após a diseu~ãe e a vo'.aç!\o. da Câmara. a traves do próDri() a.ut;:--r primeira vista, que S. Ex~ realmen- ~ire:. No&sos gramáticos altera:·am. rfpassará às Comis,ôes T{>cnira~. · a.s do proleto do Senado. o~1 rle su0:est~o te teria razão, se t\vêssemos de nos tificaram 0 pet!.snmento dêsse c:á.<.si. quais examinarão a~ duas proposit5es dP. qualquer das Conussoes. Mns ane- ater, exclusivamente, à letra do Re- cos a que s. Ex~ se -refere.
- a do Senado e a da câmara ·do~ não cabe.
·
g!mento.
DeJ?Ut~do~, natura1men.t.e dan:ln p~-eCO!!Ilo v. 'Ex' drcldiu qne cahe. e 11
Acontece, porém, !'jue V. Ex~. com
De qualquer modo, a verdàcle é '~sta,
ferencm .aquela que. f01. e~n pr·m~n·o '!es~. é nutôn 0ma na sua dl"cis§o. não muita felicidade, invocou a questão como está escrito. Se há duas ou
lugar, .~bJeto de aJ.?!'PEent.açao, de ftd\r- 'll'erc contraditar S1la decisão Permi- da inte:-pretação. aliás já famor,a, por- trê.s p.roposições da
Câmara, seme~
1
do, aha.s,_ nessa u:ttm1.
parr~ a que to-me. porém. 0 direito de votar con- .que foi objeto, certa feita, de forte lhantes - não digo idênticas porque
me ref.en. com d!spD~J<;ao conMantP tra n anf'xação, porque me parec<> e.s- discusão entre o ProfeHor Carneiro há diferença fundamental en:re semedo Regllnentc Comm~.
b·anha e impr.'l.ticá.w1: nn realidn~de. <Ribe'ro e Ruy BHbosa.
lhança e identidade; quem estuda ma0 SR. JOAO AGRTPI:":O Sr c:;e uma C0mis~ãc. adota f's~" uroieto
R.uy Barbosa, na sua memorável temática sabe disto - se não idêntiPresidente, peço a palavra para en~ ~nexado. êle não tem seu .se<:>:uimen- nRéplica'', quando. examinou exata- cas, a matéria é uma .~ó. embo!a te~
1o ameacad-o~ O Senado deve votar 0 mente a questão lcvantadà pelo Pro- nham números dife:-entes · Tanto í'f•~z
caminhar a vota cão
. .
ryrojeto dR Câmara, rom as ~eme.ndq' fessor Carneiro Ribeiro, esclareceu ês- fundi-Ias como não fundi-Iras. VoltaO SR. PRESIDE"<"TE .... Tem a pa- ~ue lhe forem oferecitiG.c. ~f' nenhu- ~~" ponto a que v. F.x~ com tanta fe· rá â Câmara aquela proposição, porlavra o Sr. João A,;dpino.
-na com!ssão adotar 0 pro\et:-. ~neY~- llcldade, fêz referência _ a dife~en- que. se são semelhantes, correlata.s,
O SR. JOAO AGRIPINO - (Para cio como emenda, ou qf' 0 a 1110 r nõ...:> ça entre a copulativa ''e'' a disjunti- podem ser fundidas.
encaminhar a 1;otaçãol tSem revisão '1.mesE>ntar como emer:da o Sf".l nro- jva "ou".
O Sr. Leite Neto Aí ;;ão idêndo orador) - Sr. Presidente. ouvi a ieto, êle :r;ã? terá cc.1no ser apreciado : Sr. Presidente, consldero esta uma ticas.
1
solução dada por 'f. Exa. à minha '1elo Plenano.
ouPstão de menor importância. O que
O SR. AURltLIO V!ANA- As ouquestão de ordem e, por causa dela.
Vê. v. 'Exa. S!' P1·eside.de atiP rP M leva a votar pela aprovação do has funcionariam como emendas. Essou compelido a votar contra a ane- trona impra tieá;-el a anPne~ 0. Est.o fiequerimento é o desejo de ser rea- colheríamos uma. a princ'pal, e as 0 u.
xação, contra o deferimento do re- "l"O tem nenhum r feito nrátiro. na lis~a, contribuinrlo ·no sentido de que tras seriam emendas. ,
querimento do !lustre colega, porque "'lalidade. Por isso. eu me nermito ..o. nossas propoRições tenham a.ndamon ·
O Sr. leite Neto -V. Ex~ Lem tôda
o tntendl.mento que dou ao _Ar. 255 t.ar contra a anex~ão. (lr!uito bem ! ) . t-o mais rápido, sempre o.ue isto seja razãv
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em

en1 cVnJUnto. ,,

,~~- -~~~~
retornara . ~3n1:1ra
·.,:,:·2<~::,cr,•cJ~.e um
·'···

.._

'

"

•

A

Pn-

1

I

I
I

Quinta tcn

u1.<\R!O DO CONGRESSO N·ACIONAl

r1 ••

OSr.J>,·ô.oT·

Pc:_''"E' 0 : .

nobre (Jt'r<c1or- UiT.1

prazET.

.o

Sr.

·

I

à

~;~~::;~~~:'~?
!IJl;s dizer qd2
Sen:idores
ÍIÍI!iÔes SE'IT!''illiJ.!i'l''
!bisão p·O.;l' ·i ...:,,,,_l(t·

iiu~tro

~'::••

...

a.s~iln
3

0 1

11

\!:J.S

l'

!.
_
A '· r. .
_
SI. Jnao .. (/. l,.mo

1!1:

~'

.

..- ..:

rr·

ar«u-;

C:··

a ras. c'ea C'uc···

'
a

••
f"l1.

.

0
•

a~ rf:2á-:;;:

Çtle

'

1

h

11

.fll\lo pode.

... - ,. '

,,:;, ::,.~; ;)~:iif,:~:h~;~~;::~?if~~~:~ g~t~,!~~:*~:~;g;:?;,J~;~;;~~gl ~;,y~f~?c;:?:~:~f~:i;r§;:i~~i . . .

oc·nla~n r;::~,P~1'~

.',': ··:··-?.· .·•,_.,..•·

c:-

!2

. .

L

'.J

~a1;. L.~' te' .'i:i~tto _:_ I-li-:; r>!ll'"lltf' IJn·;e.;·:1o determinasse a ... a'lcK:l\'cH) àf• d()~ Dl,~.• A'\'~ó·~·par~~~o ~1?.~~~}·,~; :.. .
tme~da ci·) Senrwc ·'E'i1cin :rl'n•;ca :•m
proj~:to ao out.ro. E"'a a hlpote.se- Dcal;;a:
plr'o~'l~;,·.,o~
-~~~c-<>b.eráqp~~·;,c~;
c
.
ta ·etra "a" do rnte~·do artJ '0
''
,,,,., •.. a
' •
•
• ' '
p~CiJ0SÇliO

en-lc

l~t:·

~.· lh·t;a. · s:n· o.t~E 't,1.':o · .'( :~-'(,:~.,·'_.,~;1 · 1 c·, ~·, · _,~:.•,·,·,·.·.;q,:; ·a. ~;:_; ,-.:~ ·:l·~;:'Es:·_·.·:_)_ trnur~·e
-m~~~~;-~a c~t~;.~;~~~e P_'_'"~;~~:~;, tamen~~o ~rf~re1~tc:
~~~
a~l.tumàLCmnen!e
projeto~,
1

4'l 3

""

;'';rn:·a . ~'\~ :;. ~: 0 .," ;•. ,,,:'~" .:1. ~. t.':;\~~1 ;;r.~~~~-o~ t~ ~~o ~~~~~-e, J~t~,;~o;
_. . • .
ü' s~··· ÀÚRÉLrr) v L~;-;- A _:_ O.ttr(l ILe te Neto .•
acredi_to qne n;1
eu_.n:<.n: ,;{l:c·
~~a!J~ cn~o
~~·
a1 ~~~- 1;~~;~-~~~~;~~ ~~~~~~~~~o ao Ar U), ba \ ~'~~~·~~ó o;n::~,;(Ç'~~. ~e.;~l'~~;~,~ w.
c·· '·
l ( j 1\rrita··la
Pre•·ici~'l'ê Oo
0~)'L'<:'2i' e<:l Cft:Ja Com,,S~lO
o~
d

~~~~~:~·
Projeto da

,..,

''I En<endo, Sr. Pre.'l•ler;te, que !l que'l.; de- 1tno gramatical, a tnter"Pretaçf-t.C. fo!
pertenamente
esc.arçctüa,, não . ~óL'Ppe:a
V
... n

ao·

\:olven~nv\~,

·

--

H:!i't~~~~-,:~an~~ \ ~~~!~-reend1do pelo detatt aqui venfi-

sr. Joüo

<'D~u:·uo.
CiHa~-1?~.~-~~~~-~ ~[~1f\o:,~r:a

("'"1'.

.Sl\-. ~'\Ul({-t;_;];)

0

o

, In•J.<
1

,A.bril de 19ó3

(Seção I.J.)

wmJ•.ld'J

da C:lrmna no m::ll

.
1

Pr<'JWlicada_

A.

h'

.\navenoo
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da

t~"'··~m~le0

~ue ctd0d~: n;~;.~2;1~~P:~~~~- ; 0;1~1;:e!
Ctu;l,n,ra. ~~siExa'u;~a~art~?'

,;b:.

de!ermlna

rá.mclüída, r·om ns

df'l1U'S,

j

em

(l1'(if:··1

V.

O Sr. Joâo Agr!pino _ V. ~:o. fllz ll)epurados e dO ;:,ena ao da r.epuoLc.~.
uma <ô 21 eamt·nte, mn.~ 0 Plen:irio poc\,~rá 1 que tratem de ma:e:-1as conclatas, u!ni o SR. ANTONIO CARLOS--- p,,,,;
cté('tdir de manc:ra diferente.
I não deve .ser anexa ao . ao o•ltto. 11"", nào.
.,
·:devendo um ser considerado Cc.•mo I o Sr. João Aqripíno - R2almentc•.
O
AURli:Uo
-· . r,·
proposições secundarla, mas s\m.
eu nfco havi,, lido o par_ágrafo a
j

•

•

.

~~o a pt'll1Clpa1 r
'emendas
a·
'fllclu.:üve, o
_
to. Awm de tudo,
l! ""'"rlfU1l•J'
" 11 'na r a a, disciplina dos nossos t-I aoa- v. Exa. ;;e l'l'fere. Depms de ~ua !e-~tão, a prcpo•:ctw
. . .
c.;,.mmlw para a Câ:r.ara. :jlJe :'er~a' lhos para a orctE'm das ta:·efas do tnra parece-me que V. Exa. tem m~
"J'á à apree\a<:;~o ;;a ...".
e se"; cu- pel' go;;o para nos. mu:ii··:"'!H í''' ·-~~:'- Sen~do, devem ter tramitação con- d~ ~ rezão.
rá a st_laclest.,~•·i•,a_.:
.,.','···:·,, , -·~ , . 1 >o! Aprovr.:·lam()._'> aqm uma mni<·n-a. junlfl.
,
o SR. A!'-1'TONTO CARLOS- Gr.c11
, ~- pot _l~;;_que ~ ·~. L'"; _ ';;,,"t'~t;·~<\·.L. DepO!f de ap:·ovacta, um de;n:_u::t,. rto Parágraro segundo é pertcita- to a v. Exa.
e: Se h o<! \tS':e. m:' ··.}:.~ ,;;.. ~·- ,-:~ c·r;r- .SO!\'eria apre.sent:>-r pmpu•;ll;ao 1l[l(>n- mPnte claro quando dispõe que cada o Sr . .João Agripino - o que o RP·.liá:
.. r prop. o..•.•;uP., ,-,elYL.':'a's e., ;'- •.·. t.~ca, e a matena. sena aprovJ' •1 J. u proposição deve ter o seu. pa•·ecer. O o-·.·rN•nto precisa é q11e as mat.P,. ria. s YC···
.l'elatas da ,cama:s"·~- no en'H-.o~ci~f'áll càmara para que vitsse ::'O Senado ,a que se quer evitar é que o Senado. ~i ;,m a Plen~.ri~. com pareceres, pii()!a Sr . .Jc.ao
A~.)·.,,
.. uc ]Y'CPO''l"'C'i'"
-- -'l.. ·: ·.C!3 fnn de oue
nós a emendasse•w.Js. Vc,.e·1n oL"oio-es
ctiV"rsas
sôbve ra qu"'- e"le • "<·obera•w.mente
1 rl
t :11""·.,
•
·
~
"
• de'tbNe
.
··
, •
, e.scolh:J.
.St'E : q,,, !Lo ~',;.'~>
.',;. :~.i-~/
Port.an 1 o.
1··"a-na, então, à Câmara e esta PJrl'"na matér as correlatas: !d!!ntdcàs, seme- qnal delas deva aprovar.
1 cier•·ubar
Cah'lara e do .... .Ja.to c ... rc." ~a emenda do St>rta<jo, po:- Jhantes, ou part-cJdas, or1undas da não se trata de ·anexação. como e::
o SR. AURELIO VI ANA - Exa-jqcw nã.o deseja.s.~e emendar a ele Se· camara dos Deputado.>, ou nascidas imaginava. ·A confu~ão dc~~::-minr>(\,•
·to mas não é is· o. Cs.Wal'ian:os urna nad.o que . ten_a pnondade pnrqw~n- dit iniciativa de um dos Srs. Senado~ nelo texto do artigo e.stá perfeit'1m;•n1c·
CODftlsão tremPmta l :<lã e S8! se J,'-!Ll ~~~ ]$ Votaaa, Já se dest:nandc ao O"· 1res.
. dirimida em face do parágrafo q;·,.:
: jà ·aconteceu no sen·,<do. v•dr <.e. : ':rw rev1sor.
..
. 1 O qne o Regimento Int-e~no tteseJa v. Ex a. refere.
que sim. M.as se :wonu:cru !'Jl1rl:n.:-l:)-[ F.m smtese. Sr. Pre.sJacnte, c•-: o é que o Senado tenha aquei<J., ma.téo SR. ANTONIO.CARL-OS -- F ,.,.
se, qua,<e diri•!. (j'l•Xnl i:üt:il'-" nctç_·u-: qne c :Fsnnto está mm to tle'n e:-r,üJ- ;·ias corre atas, idênt:ras ou semelhan-, p?diria n v. Exa. para acr!'.'('f?l'' .,; r
géneas IJb•s ürlé(Pm...
.
· n'ndo. Rf.~;pelto a ocmd!Hle mP!ha e tec; na mf·:<ma oraem dÓ ::l1 á parJ.I que. eeio.
plenário poder,\ ace r_;
0
o sr. Lette Neto --- /'.; (· 1'18 cllamn i a ín!eli.'!.êncla de V. Exa., nm.~oéla~ de•~:ctir se aceita aquela P,•·opüslçâ·) as duas. Câds
uma tem ;;,eu n<:rPu··
a atel'tção de V. E'Xa. Não ;~..:: lll'! l•- '·- o_u tentando compor -- um:- ~<!· que deva ir a Cama;·a dos D?p•xtados 1 Se
Plrnárlo en~C'nder que n:-:o <;"u•
0
i!Ogéneo,,...
. _
':naçao; e ao mesmo tempo acPg'o- para ser estudada, ou se eonrorda 2xafamrntr i?;;m;,, ou qn~. e:n vi: hO SR. AUREJ.fU VIA:\.~ -- HHl'-, me de t.e:- sent:do a provo~·~-t:ilo da em aprovar a p~oposlçtio vinda da\1 de de emenda cte Comis·câs on c:e <ui••.

~R.

1

V~~~A

e:(.~-1

~ue,

o.·:e

I

1

I

:!~f~:;r~;.;~ico,

1

ri" ·ne ,n;J on~~~-;.~·... ~:S~;s ~~~,~~~·~~~:1;;~~~rt f\,~~;:~~~\f: ~~f.~~~~::a0~~L.r:~~1F:t.~:i~,;~.~~:. ~~~~! d~~i:o f~s P~~;r,~~;;r~,~~~~I~~::~;;~: ;;;·~~:

~a mesma Lt>i JW :: HD Há :':c·ncd::rL· mai,, alia importane a. A in:c·'·p:·e'a:·
.O Sr. Be<:erra Neto - Perm.t~ V. i
o SR. AUHf~LIO VL\:--11\ - l''tlfi:l,J. ·:r;o c!i':;te art go é de lmportq'1"!a ca- E:xa. um aparte''
j
Sen~dor. vejan1o~ pat·~t Bcnci~} pit.Bl n:tra a.~ no.:::s2s decisõe·S. So tton1
c~
.
I
vamos. Há uma pr(:p(hlcflo ela Cá- entid.o, no bom léxicn. pod<:'Jiamo.~
O SR. AN-TONIO CARI.o.~ - Cc;m!

a

do

nobre

mara e utna elo· s<,nndo. A do S~na- uartir dfti pela vontade. cte 'lH'l. ou de mmto praz_eL _ ,
_
P
_
j
. ·''
,., , _ .. ,.. .. ,,,
do é ídentica à da C5mara, p:n· que outro, a uma chantagem comp.et:t, e
O Sr, Be><e11a l\eto d' V. "j'Xcl. ie~, i O Sr. A?, r, dO L ,rn,ad.
P: l ... < r-.;,·,_
fundi-1ns? ApnY.'acia a eh Càmara,. nada mms $imples: i1m pl'Ojf~.o 1 em 'ória ra·z~o. Qu_a;n,~~ o !.,~~s;,n~ , a.~ i E:m.. ? r_As·";n/z??t<:lt~- ;o omam • ..
segue imedia"anu·nc par;t a saneá a. da Càmara, façamos outro ig-in, Um, em mat~na cone.a,a de duu;.s o~ ,n~!·>, IJre Senador, op_l ,n,:l.JJ•O, é. "•; - , ...
Rejeitada a d:t Cüma·:·:< r .'<e por a ii- ;:J!'O,ieto vai do SeruHic para R- Câ.:n.1 propos1çoes .. na o pode s.gn.fJCaJ q ... e ~as daa~ prop<uçoc.< '"o tderLc8~ c~·.:·
surdo' apron1...r1-t i' O'..:<' ·.a do ' s"nati(: r a -. faca-se outro na Câma.r.q igual! sE.·jam mtr1rameme Igl!fn.s; ;:!as po-~ forme len e a:: aba de •·onf;n·n"r. n ~-·cque
~ me>n~9., e!~ L/•; como a
ao•.!ríe. CnarL;mo,< conflitos i:·en1.cn-: C\em •apresen}Hr • d!lerencJa('oes ra- l19.clor Leite Neto. Um~ t' .. ,~lo SPl>,1C·J
somos a f'lvor (; 2 flmü
·
dos!
;.,ao porqt~e t:m todas <;e ser apr.:c:m-\ F.·dera1 P a ou~m é aa C.lc'l:1'
'
id§ntica "" outra e t:;;:2rno,s CO!Yl. éJlll>l
, .,,
_ ,·
.,, ""
d<Js, e nao apenas uma.
! DepuT:tc!ns. l\T11!to !.~em. O
1 1'
1'. ·e·· a
't
a·--,., os
!\..:,s .. n, Sr. Pl€'.,ldente, 11•.,). e· s~( s
s . Ol'l'fenpa a "'l'l Entao \'Olt8 C'·h P''('uma tram~ e no ;~ ." ' _t:pi ·'~· :,.;·,:.'~·.: : r:~'t!o•·e;, votarei ctenr.ro <h~ princl~
O SR. ANTON:o CARL), . -:-. ; ~Jo.-i•~Eic;.' i~n.nl. }qu,·la que v: era P:•r:• o
efe~o.s que de~" _,am(·'·'.. _:me~!." _,,~.t·n. te nio.'i su~tent.ados pelo nob.re. :Sc-il.·~dor o Regnn. ent.o Interno determJnas~c -'I ~ ,,..·.'r
;onr'e irPmos .:he.;_,ar?
s:·q)
Então vamos . fne-:a ~oltm a C~">'~
:Jo:':o
Agripino,
C()nlra
·rea·ter
~n(:llêo.
anexação,
a junt~da ..Para tram ca<:ne- ~:;·' 1t~'-'·," · u
·
0
ra. para que a •·c~?1~•' ~ ·I Ci\• 11 ·' 1 , , Muito bem!)
em conJUnto, e na o ttzesse a res,-,a v a 1 • 11 .c:L ·
var rever e. propo:<Jç::<o que aprovou? i
no § 29 de que cada pcopo.siçào t.n:\
o SR. ANTONIO CARI;os - r' e rNão teria que fazer n:Hln au;, líü fiLie, O SR. PRESIDE.STE:
seu parecer e que cada uma será m- mi:~ v. Exa. o Senüdo pode;:-8. pr.'.}fe-.
aprová-;a.
.
.
Continna a discn.'sao do "e(J'leri- ::luída na Ordem do Dia, separada- rir uma a ont.ra, seja t>m trnmit.açáo
E:m .síntese. se sno ctuas pr·opns~r;Oe~ mento.
'
mente. então se poaeria Incidir nrJ coniunta ou me,l(mo que chegue nm'•
idêntlca.s, uma .da Câmara e ontr,1 do
erro de votar as duas prop<:-s:r:üe~o p:-opo:içiío mjlil dia e a ontr a. Cl:f'~.Senado, se qlll.sHmos fazer com que
O Slt. A;\,'Tô.SIO C':\RLOS:
)Untas, de modo a prejudica.r aq·JP.la' '1\os. dnqui a seis mesf's. O problema
a proposição chrgue. rr;~_l:' d_el)! essa ao
Sr. vinda _da: Câmara das Deputados. 1)11. n'io é ê.;;te o Se:' ado sempt e te1 á de
1Não foi revisto pelo orada>) _
Presidente da RepubJJ<.d, .,6 na um Pr 5idente Joo-c na pnmeira <cw,iw do a se fazer aqu1Jo que o no'.lre S<~na- pr.'fellr uma a 011tra. O fato de >C lcaminho.: apn:var a da CãwrJ.ra quB ór:ã. técnico" encàrregado de.. d~r pa- dor Aurélio Viana lembrou, uma ve1-, ·nos contra a tra_mi~ação em conil~l1é igual a nossa.
.
\ reee~ ao· Projeto de Lei da C:i.l1lR ··a daaPJ_r8: chantagell1, s:tbstttumdo,aqLlê_: ;o. ou a fa'vor, -nno Jm~ede que o ::s;:.0 Sr. l;,eite Neto- V Exq tem: 11o 19, 0 Presidente designo•.r-me Re- 1e PlOJE.'(? _da·-Camara por ou .. ro,do ,1ado_ace_lte.nma o; ou,ra. O caso c:1.
1
raczao. Mas o PrcsiC:ente, na stu ex-l!ator.
Senado, !dentJdo, a !1m de que esteltranllt:\çao
~on]unva. segundo o R\plica.ção, dE•ixou bem claro q·:Je a pro-~
.
. ,.·
,,
t1ve.'S~e de voltar:_ a. Câm.xra dos ~~_ime~t(~, poaera_ ocorr:r: e o Se~80 cJ,
posição, de senadc pod.ePia ,-;Pr t.·ece~
Ontem ~ tarde, o Sec1etá.J0. c!.... qu~- Deputados. Mas nao e. Jsto. O qtl€ o c,E"erd:ra n ~mesma Ordem do D.a ,, .
bida com emenda à d:t Càrnara, a 1la Com1ssao procurou-me P~\r.1 :n:m- Reg;rnent.o determma e que a tram:•l' mesma sessao.
.
a, ro 1•ada seria a d~ Càn;art2.
i mar que não ha:vena reun:ao. Aj~;m- tação seja conjunta, mas cada pro~
o sr. AUI é li o Viana,- Mas, coro:"
PO SR. AURl!:LIO VIA'.'L-\ .. _ Muito tei-lhe que
relatar o
pos.ição_ te111 que ter; ,e há de _ter,
pel_a Caman ou
bem diz v. Exn. A moD.1 ,c:'i: ct·1 Si>- to ae Le1 ?· 19. O S~eretárlO .nlor patecei. Nao há, po:s, a.nexaçao _E a!S2nado a apto~açao de u~a, pro':'oo_nado serla emeüct 1~· à· da· c:1mara. mou-me na o ser po.ssJ~el, porquanto maneira de facilitar o traba·l1o dó se- ç:lio. de um proJeto, de matena J_d(•n.ttMa.s v. EXft. acab~. dP den•weLll' à o President-e da Comiss,ao estava pro- nado. Matérias correlatas, semelhan- ca a outr:a? Como é que _n?s ace~ta;l8casa que as dua~ propo:;icôt·s ."ã<) movendo a .. apresentaçao d_e um te- t;es, parecidas, com pareceres s_epara- mos env1ar l!ma propos1çao ass1m. A
idê.ntlcas.
·
queriment.o para que o Pl'OJeto nQ 19, dos, inclu!ctas em Ordem do Dia cada Câmara. e:ntao, preferiria uma propcEmends. é uma pn:posiçiio qa<c RI· da Cãmara das Dep_utados, que cu!- uma de per si, deverão ser votada,~ siçi'i? sua, que serla votada na mesma
tera no conjunto, no toctc ou em par_ da da lei que orgamza o Set'VlÇ() . de na mesma Ordem do D:a, para que sessao, com p_m;:ecer a f~vor dela. •
te a proposição prin<'i[Jal.
Asslsténcia . Social dos Econtm11arJos, o se_nado possa. preferir a proposição
E a propos1çao voltana P_ara o ?e~
o Sr. Leite Netto - v. E"a. tem tram1ta.sse JUntamente com a propo- nascida da imcmtlva de um dos Srs. nado. porquanto era a que ele em'1!lJ'il.
raz!i.o
s;ção já apresentada no Senado, pelolsenadores ou a oriunda da Câmara para a Câmara.
SR. AUR:E:LIO VIANA _ Deba- nobre
Llno. de.
dos Deputados qne aqui veio para 1
. SR ANTONIO CA.RLOS _ A rl'0
tendo·.se é que se cheg·a a um en~ jeto aliás que tenho a~- em maos. ser revisa:da.
!' jeição do requerimento de modo altendimento, a ttma conclu~l'\o. Em, Agusrdavaeu,pols . a . decJ.sao do pie~, Creio, sr. President-e que para bem gum impede a hipótese que V. Exa.
â~~~~ência_ temos que respeitar ai;:J~~e~oà~~~l~~r~n!i!w.a~e~~~!~ ..~:.~!se decidir da vot.a.cão d~ rel)uerimento. formula, Um tJrojeto veio da Câmara.
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admitamos. Se há outro,
idêntico, um dê varecer favorável e out:·o c:J:l- 43 do Regimento Comum, visto tra-,
Govemactor da Guar.abara acaba
' apresentado por um nobre Sr. Sena- trário.
ta-se de ProjetQ, em face de revisão
de impedir.
c:lor, nada impede que sejam discutiO SR. ANTONIO CARLOS
Está esgotada a matéria da Ordem
O Governador assentou o ato imdos conjuntamente, cada um com o Essa hipotese ocorrerá com mal.\ do Dia.
peditivo no § 1~ do art. 19 da Lei
.sett parecer, ou não sejam discutidos frequencia, se a tramitação não fôr
Há oradores inscritos.
n" L207, de 25 de outubro de 1950.
conjuntamente. Numa ou noutra hi- conjunta. Ai o sentido da norma
Tem a palavra o 1:obre Senado:· ;
Seu direito à prática do ato é, ao
pótese o Senado poderá preferir uma regimePtal.
M·em de Sã.
meu ver. incontestável, embora
o~t outra proposição.
O :::.~ . João 4.g,.ip·,:·:.o - So po:· abu
discorde das razões que ·O fundaO
SR.
MEM
DE
SA:
o Sr. Aurélio Viana -:- Digamos que so poderia acontecei.
mentam.
as. Comissões se pronunciam a favor
O Sr. ANTO:'HO CARLOS - Sr.
Sr. Preidente, tendo em vista o
Nüo poderia, pois, contra êle se
da proposição do Senado que é idên- Presidente, por i;·sc, eu me marde3lc. adiantado da hora e o fato de ter
levantat a União, sem ferir a autotica à da Câmara. _Teremos dol.s pa- favoràvelmente ao requerimenco ct<, conseguido inscrição para amanhã,
nomia do Estado, representado no
receres,. Se a ·coml.ssão· declarasse que uobre Senador Vivaldo Lima. 'Mui.- desisto de minha inscrição para hoje.
seu Governador. Nem tampouco se
verifica'l<a nenhum dos casos que,
era .pela apro.vaçãc- da proposição du tu bem!>
('
o SR. PRESIDENTE:
pelo
art. 69 da Constitutção da
Senado e contrária à da Câmara, que
:',.t.
PRESIDENTE:
I
0
é idêntica à do Senado, seria um ato
Tem a palavra o nob:·e Senaaor
República, autorizaria a intervende hostilidade in:;tdimi.ssiVel. Como seContinua em discussão o :·cque:·i Au:·clio Viana.
ção federal.
ria ~e enviássemos daqui para a Câma- mento. (Pausa)
1
<Sem revzsao do orador> Sr.
Mas, no momento, o caso de uma
l'a um projeto, o órgão revisor não 0
Não haveCJdo mais quem pt>ça a pa · Pr't'sidente, quase não teria que pro
interferência do Pt~sidente da Re1·evísse, apresentasse projeto idêntico, la v: a, encei'l'o a discussá<J.
nunciar me, na tarde de hoje, em
pública assume earáter muito mais
grave.
des.se parecer pela aprovação dêsse ou- · Antes de P.'~'"al'. à votação julgo v~sta de ter· sido conven:ent2men:e
tro, apenas para que viesse ao Sena- do meu aever acre;-centar uma •pe- expllcada a atitude do Ministro oa
E' que o Governador, obedecendo
do. Não haveria qu-alquer lóg-ica nis- que na explicação à decisão que p:·o- Justiça, Sr. João Man;rabeira, nos
à l:i, expôs "ao juiz competente (o
Presidente do Tri'mn:tl de Justiça)
to. a nâo se1· que qui.séssemos b:incar ferí sôbre a questão de ordem à mate- últimos acontecimentos do Est!!do da
dP nos hostilizarmos mútuamente. ou ria. O nobre Senador Aurélio Viana. Guanabara.
os motivos por que a reunião foi
impedida",
€'ll"lldamos a proposição da Câmara ao discutir o requerimento, fo!'mu:o:l
Ac•Jsado de ter opinado pela interCabe, agora, ao Juiz, ouvir "o
O'l a rejeit<lmos. Se houve.'se
cto:.s diversas hipóteses, tôdas . elas ten- v'ençã 0 naquele Estado da F2dera~ão
promotor da reunião, ao qual dará
trê.i projetos diferentes, quando apro~ dentes a demon~trar a desnecessidade brasileira, ferido e por vêzes insulo
prazo
de 2 dias, p.--'1 defesa". E
v~ssAjJ\os o do Senado estarian.os re- de §erPm fundidas proposições co:re- tado, o velhó discípulo de Ruy Bardepois, "dentro de !!' ias, proferiri
jPitundo os da Câmara, mas est.aria- latas O•l ~ue versem : Jbl e' a mesma bosa mante-se naquela aLitude !'le··
a sua decisão".
g;ant-e, altiva e valorosa de todos c~
mos ap,·ov~ndo tlm projeto difp:·ente matéria.
Está, portanto, o r .... o entregue ao
ll'11ct pr::>po.sição diferente. Mes, no ca~
I) objétivo de Regimento, po.:::ém, nliecida,
Podcz: Judiciário, pa._,., julgamento .
.so. ~e trata de propo3içiio idê:lti,.a_
não é êste. A tramitação conjunta, Na verdade, opusera-<.oe S. Ex" à
Se, porém, Vossa Excelência neso . SR. ANTONIO CARLOS _ sr. ct·1;ciplinada na nos.: a • ei Inte. na. intervenção no Estado da Guanabara,
te momento, desse garantias' para
Prf'sJdente, volto a insistir na t1 __ 0 _ nao tem por finalidade fundir Pr.J;>O- com base em argumentos de ordem
a. realização do Congresso, terta
tPSP form !lacta pel! nob:·e Senaê• . sições correlat7.>, ma.'> dl.scip•ina:· o -iurídico-constitucional irresp:mdíve:.s.
Vossa Excelência, por l.sso mesmo
Anrélio Viana. Pode evid•'nlernentP as•.unL, evitanao disper;·õe~ no estu- Admitindose, seu desejo de fazê lo.
consideradcl ilegal o ato do Gover~
fi" Hrer, mas a
rejeição do requeri- do de matéria conexa sob o ponLo de em vi r tu de da conduta do Governanador e legal o Co:1gresso por êle
menta nA o impede que ela ocorra. A vista jurídico e· legal. As Cvn}issões. dor do Estado que represent. com
impedido.
S2ria afrontar o Poder
rrj2ição do requerimento apenas im- e evidente, examinando esoas mate- muit-a honra para mim. neste Sena
J~diciário no exercício de sua funPl'éle que o Senado exarmne, na me<- ria~. conjuntamente, têm plena ltber- do não· faria jamais como não o fez.
çao específica e usurpar o Chefe ào
ma sessão dols projetos de matéria dade pa-ra o::>in'lr liv:emente sõb:Cl não opinaria, como não opinu, p<>la
Poder Executivo a função de julc,>:Telata, como diz o R.eg-:ment.o as duas proposições assim ,anexadas, intervençã federai, em virtude d;os
gamento num ca~o litigioso. Teria
.kwra é evidente. que se a maté:·ia aceitar jo, digamof, no caso a o.i~t- suas cnvicções, da certeza de quf' eVossa Excelência assumido, de fato,
V~! ter tramita•âo cbnjunta e _ d<L nária da Câmara e reJeitando a que tava possuído de que- o Sr. CaLoo
o. poder de julgar, cto qual expeâo <entido do dispositivo regiemnéal - i teve imcio no 3enado .ou ai.l-.t&two 1 Lacerda procedera na conform:dade
Tia o alto mag-istrado, que tem o
o r:telator e a Comissã' pode:·ão p:·e- i p~·ovidências ou at1tc1de c~ntú':'l!l· de dispositivos da Lei que vigorava.
dev.e~ constitucional de proferir A
frnu uma dela< e no p:trece 1· dec:a- aceitando a do Senado e reJeltanao a L 207.
dectsao.
a·ar a razão Jlr que a p:·eferi: arn e a da Câm. ra.
Desde ontem procuro um meio de
'Por mais que me_ custe não anUJr
jncllMive conr.luir pelo a-rquivamen·'
As Com1ssões podem ainda emen- falar para esclarecer, de expor, para
a~ que pedem os ilustres deputados,
t· • daquela .:jue pareeer l'l. r.o.:niss., J dar a proposiç~<o vinda da Câmara conhecimento desta Casa e da Naç.l.ü
nao
posso deixar de opinar contra
menes conveniente. Então, naquele inclus1ve a ela adicionat:d_o a ~ate- brasileira, os contecimentos e con? oedi_do para assim corresponder
ntLmento. rejeitaríamos o projetn. ria constante da propos1çao ll11Clada ctut do velho Manga beira S. Exa. não
a _confiança de Vossa Excelência, à
Vir do da Cãm.l:a, idêntico 9.o do c:;e_l no Se.'lado. O que o R.egunento tem :ria trair o seu passado por motiVos
1Dl11ha consciência d, jurista e aos
I>ldo, ou vice-versa., Estaríamos. dan-! em mira é apenas conr:entrar o es- de ordem política, de convicções Jd('(.deveres do meu cargo".
_
do as razões po•· que não aprova: ... 'si tudo de um mesmo assunt? c.-new, lógicas. A Frente Parlamentar Na c: o
o pr. ojeto oriundo da Câmara. Se á.JI pa1·a faci!itar a sua dic;cu3sao, a sua. nalista a êle não se dirigiu pa_·a lhe
Está datado de 28 de março de 1963
mt..térias não tramitarem conjunta- tramitaçãe.
. .
_
pedir, opmasse a favor da ín:c,·ven- e assmado: "João Mangabeira Minisrnente então ~im ,pode oc@rre:·, com O nvbre Senador AureLo V:ana ção federal no Estado da ChllHl:lbara tro da J Jstiça".
'
rnJ.is frequência, o equívoco referic!~'formula hipóte~e. da~a ve:1ia dê_ ra- Deputdos o fizeram. sponte sua, por
E~sa a atitude do velho constituctopelo nobre S·enador Amélio Viana.
rissima ocorrencia - a de urna tden- vontade própria, po'isolicitaram co naltsta, do velho jurista, do velho
O Sr. Aurélio Vianna Estam s tidade ipsis /itler1s de duas P op:L.- mo todos sabemos, como tôda a Ns- mestre.
ll\scutindo um requerimento para ções rigo~·osamente iguais, Es:e nco ção conhece, garantias, como patrcSc·mpre repeli e repilo o procedimenm:,té:ia específica.
!e, porém. o sentido, não é a exp:es cii,adres de slicidanectade à Naeão to do Governador da Guanabara, prtnSR
ANTONIO
CARLOS
~são
do
Re~imrnto,
tanto
assim
q•Je
c~t:Jsna,
para
a
realização
do
5eu
cun~:paJmente-no
que tange à rea1ização
0
. '
'
.
- DE'- o Re·,.m12nto Comum no seu Art 43 ::1;r·e~.so.
~e congressos. Realmente, S. Ex' pro"" declarar que o Reg1mento fala em: d·· ·c--.
v
,
•
t
d
t
LI" ·a'
1 Je~ou o_ je solidariedade a Cuba. Talmc.téria co!'relata e coTo Relator dü' I.. po ·
ou ,er es.e ocumen o - q·
d
'b
é -Pú':Jlico - que representa, no to(Jo
ft,qmnto, declaro que os projetes não
-Quan o so re o mesmo a.s- nas s'las dimensões. o pensamento d:J v " z _ t1 ve~se passado despercebido.
Atranl ma1s as vistas do mundq.pa:a
Eão
i~ticos,
são
semelhant~s
sunto nouver projeto em cada
· d a- M nist.ro
C'·eio que ão há dific11ldades pelo
uma das Câmaras, t era' p~·w,·
Sr. Presidente da Re o seu ato e para o congresso de soli,13 ndo da0 ustiça_
0
dar,edade
a .:Juba do que propriamenfato de os o:'ojetos não serem idP.ntide, para discussão e votaçáo. o
c os. Trata-se de matéria co.reL.í.l1
que primeiro ch2gar à reivis:io. :)\lbliea lhe pede que op'ne so':J:·P a te as vt;,tas do povo orasU.eiro. CerO"efpn,ãn dos Deputados, q:JP ~e qpl·e- con a UIIJE: que em certa épo_ca da
q,~e procur.a alter~-~: d~terminado.. ar- o de qne se cogita e do as.,:m~o, <~>n'av~m como pat.rocinnrt.,res ct0 111~tona atl'lb~lada dste Raís, nós det.~o. da let C'Ue 0 -~:l;~l~ou 0 Se. VlÇn não dos têl'mos ipsls litter's da p:·o- r.o~<rrP<;$Q., na Guanabara. oãn M~n tenclemos: Mano Ma:'tins, Adauto LúS_Pclal dos Ec~nm~.1 a_!'IOS. E!ltenuüjposição. o. que se tem em vista e "aho'ra a~sim decide. num o··n·,n··iq- :?io Card,"o, êste que vos fala. Fomos
q le_ havendo doJs 'P: 0 Jetos, a .tramt· aquilo que o legis:ador p~·oc;ua res,. ,o:-tn cristalino, entf'ndívPI. c~rro"l"" <~gr dHios à porta do prédio onde funtar;ao ~eve ser conJunta~ c~da _lhl ,.uardar na dl6Clpli,Jaeão da matéra on~frel sintético, qne reevla a c·o~ cwna a únião Nacwnal dos EstudanJ::f'é'!"he.ra ~eu pa;~ce•-·, s:!~.O lUC]UldO~ ~ formà, 0 sent1d0 OU
expressf:o le' rj1l(n unifgrme de qU(>ffi respci::, a Les Alguns foram feridos; todos denq O.dem do D:a sepatad~mente, de gal e iuridica -das proposições.
•,; 1h seu Pat's, a Const.itnir~n da sua f~ndendo e . proclamando que defennndo a que o ~enacJo o~ef1ra u:n ou
diam o direito que os estudantes tiot.t.ro, explicando as razões d<''l.'lo · pr,_.
A.s.sim; continuo admitindo que a l:látria •
nham ~e _se reumrem pacificamente
fp ·ênria.
questão foi convenientemente deci<LENDO:)
n::~ ;eu orgau d, cjasse. Eu não mudei
O Sr. J,,ão Aoripino - Permite V. dida pela Pres:iéncia eventual ·dos
O
SR.
AURf:UO
VTANNA:
-contmao o mesmo.
E::a. um 1.pa:te?
trabalho~. considerando enquadrado
0 SR ANTONIO CARLO"'
_
C
no
Sen~do
e
no
Regimt:>n.to
_
Cornt.lm
"Excele:ntíssimo
Senhor
Que
es11etácuJo estamos dando ao
0
· •
•
•
on. o req•1enmento de tra'Yltiaçao
em
dente da República:
mundo inteiro! Us no.sso. aeroportos
todo o P1 azer ·
conjnn'o dos deis Projetas - o de
occtp;tdo.<! Cidadãos que des "eJavamOrdena-·we Vossa Excelênci~ .Jp\- sistir ao conoT ,.'
O Sr. João Agripino Apenas n9 3, de 1962 do Senado, e o de n?
nàr sôbte tnn pedido assi:1ado •wr ou rpe S"l'i" "r:~I~a~ue
e,tava Es~nao
a.,.,~la dizer qne, tnnto me part'ce.qu!! 19 de 1963. da Câmara do.s oepi!taelos.
0
46 deputados e cuja conclusão o;e da F~der;c:ào b;.a;: 1,. n~uéro s ado
V. Exa. tem razão, que os uois p:·o..
Em vot.ação o r!"qu<>rimento. Os
expres.:;a nestes têrmus:
d'd . d>
. . . · I l~a. oram Impejetos vão para o mesmo relator, n:l SPnhores Senadores que o ao·-o'.'8m
1 °-"
e fa;.:e-lo. Cnou-se, esta':>elemesma Comi"sá .. Assim, se: ia .tbsur. q~Ieiram
conservar ·tt·z
sen:adms.
"Em face dl.sso, comunicar~dü a ceu-se. ,d?ntro da Federação brasileirado imag;inar que o Relator de.sse pa- (Pausa).
Vossa Excelência nossa derisao ele democratJCa um e.'itado de exceção:
recer favorável ,a. uma proppsição do Está ap"rovado
patrocinar o Congresso, julg-a:r·o.q P;tra aquPle. ~staào foi ctet~rminado 0
SPnado e cunt:·at'lo à da Camara, se
·
do nosso dever solicita•· ~aran:'as e_ adr~ de stt:o.
Os· dois Projetos passarão, em vtr
foosem idênticas. Se. porém, as pro·
efetivas à "realização do mesmo" A~ f?rcas federais foram COI'-turbar
pssições fo:·em rli •·ibnídas a relato- tude do requeril]:lento ora aprovado,
e ao direito de livre pa,·ticipaç:'ío 0 arnl:l1ent.e? Não e não! Foram prore• dife•·Pntes que nií.o .:onhecem a- a tramitarem conjunto, tendo precenossa nas suas reuniões".
f~P.er. foram dar· <:ra··antias à realiza:r•'lt""'~ é u:1s.<ívrl nr:·mtf'~"" que H"'·' dên-:ia o Projeto d·~ L~i da Câmara
o Congre~'So a que se refere o c~0 r'! o _r:onq1 Ps.~o na Gunnabara? Tam1::<1.'1 dêem parecer contrário ou que n° 19, de 1963, de acôrdo com o Art.
pedido é aquêle cuja realização o bem nao, em neahum momento!
1
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heo-~ndo n1e,mo ao ponto a' e !hões de quilos de 9.l °0dão. A renda,
·-teres·ante é que n'sta outra p~u-\ uma reforma agrária que organ;ze, 1 ~;1 ;n~r ;"a.ual sit~ação. Temos no- du E5tauu, em conseL>uencla, cre~ce
ha um silénrl",\ que ponu~~a 0 de7envolvimento agro- J!' uma bca%a produtividade mas es . .;,1m os ,mpuótoic. Pelo qullo de arroz.
J;e não ap1auw à sua atitude. Voltou- pectJa:ro ?e~ e Pais,_que a~mentet"a tuu .SE-ouro de q119 se an:,'-<da nma paga-se, no meu EHado, Cr::> 60,u0.
-~e ~o estado de normalidade con.;~.- pro-dncJnuaoe, qu? ttace nOJma~ ~la: 8 r;enta\:ão co.1 sentânea, mais ef1c:2n- c~.-, expor,acto;·es tem uma cota, para
tucional.
vr.s d:v; q:,a:s 0 Brasil po.ss~ Pl_oduz:r te, poderemos ter ate grandes exce- 11ão aurnemar o cu~>tc de viaa da poEu não seu daqueles que procl::m:am expo~-r8r.do cs exce,sos. N~o e mais cltntes agncolas, como os têm os Es- pu,açao. Apc~ar dOS pianoc oa SU•
()ue o Partido Comumsta_ ~ao desrJ;_ '- ps~'1v:l -:- e to-de .. 0 re~OI;Jilecem -:- tac'os Umdos. E' ela~ que ê~se ou_ DJ:;;::-.;r,, a,e t1uJe e1a nada Jêz '10 Ma_
pod'r. S-e estives.>e condlçoes de fa.-.E- que p:·sp;Jeda<:<e.o com mais de <lez mll uo extremo nao aeixa c:e constituir ,-l,;:IJliio. l\üo 1Jà colomn.çaL; auwna.
lo, o fana, p.:w voto secreto o~ pe,a hectare.s ap2:1as usem 8 °/o das terras t<im'Jem r- 11 a preocupaçad para os o que ex;;,,e e propnré •onRdc ·peJus
fól't;a. Mas, tambem não sou oqn!;- pa:·a a agricu1tu1~- cêrca de 40% pa~a Governos mas, em uitimD anáLse ._ rzcmws 00 "''Ludc. Agora mP>HJO •aJ~s que defendem a tese de que os d.· a pecua:·ia extens1va. e o restl\nte nao llll'Jlo memor do que a escass<z de mos ter que montar ~um Jaburatorw
r'eitistas,_ os reacionários, ~ l~troga- ~e ia ap:·oveitada. gênero~ que hoje enf.rcnlamos em no.s- ,;arque o MimHeno da A~ncuit\<r:J.
-cios, a "gorilagem_', em po en
emNão e p{\ssívi'l que ainda se permi- 80 Pais.
,-,ac nos torncce uma vac.rár, .1m mepolgar o poder, nau o façam._
_ -.
tam, neste País. grandes propriedades
J ..:«~Lnto sequer
para coruohtel ciS
Agora mesmc a al~ _ma1s leacJOJdl- em uma área do E.<tado da GuanabaO SR. AURJ!:LIO VIANA - Nobre Jh· ,_, L:as doE• ~u •• ma 1s. os órgãof ctéstla do grupo rea~10nano que s~ apu<'>- ra. e 0 pior de tudo impro-dutiva.s. c0-ega, os nomens e,;c:larecidos que _;e Ministério ~ .. na c funcicn;;m -ab;o_
sou do. poder esta tentanc;o .met~ulh,,r Dê-<e a reforma o nome que se quizet conheço pr,g2.m uma rctorma agra- utamente. Hà uma tremenda bur:JnoHasangue
nobre hápovo
atgent.no.
_ 61·o-oamza~;a-o
.base PJ·ac,·a,
mul'toc~ turc 1·anai'iO",
_
pouco~o dias,
poucos
momé'tl- dai.: _noHl
ag r'ria
a. ' es'a" - _ ria :unpusta, tomando
- d como
t
- _>!·anr,es
"'
tos nõvo o·o'pe armado na Guatema.a tuto JUl'ldlco da terra, reforma a,ra apenas a fragn•entaçao a erra co- verbas sao dadas st. para pagamento
"
•
n
O_ mundo aa•·Oe IlUda -<e rfall·za, t.urlo
O.S ' ultra-reacion4.rios
d?rrotaram o~ r;~;
;>
_ve1·dade _é que
.
,. I- mo se isso il'OUXe.<1>e .solução t para OS ou.~ pe"Oal
-"
reacionários que se encontravam., no pecuano do Bl asil na o pode ma_ s problems naoonals, no que ange ao :em de ser teito com OE- e~lorco~ lo
Govêrno do l!.'startp. Entretantó. dois
Poder. Achavam que c govêrno qr,t· perm_anrcer com .a mesma estrutma can>po, a c S€tor rum:ula ·
êles derrubaram não estava combaten- do serulo passado. atrasado.
.
R~t'OJ·ma agrária é tudo isso do q,ue terços oas terras oo Maranhão sào
do o extremismo como en., ou se:·<a
O Sr. Atllio Fontana- Pnmlte V. 11. Exa. fala e mais alguma coisa. exrelente8.
de seu deve1.
Ex~ um aparte?
Eu vi as preocupaçõ<s dos governan.
Só no Vale <lo Pindaré há uma c:lQu2rem levar o nosso país à intranN
c
tes, la na União Sovietica, com 08 mada de 80 centímetr.,s c;c bmnns
0 SR. AURE'LIO VIA A qüilidade? Quem deseja a intervencãc
om pr"blema" da produçãL e da produ- em vários lug-ares. _r.;obre ::,enador, en
federal para a Guana'Jara! O que fa- muito prazer.
t;vidaae, e jà com cêrca de quaren- ensejo um.:t reforma agrárht, mas d la? Não! A Constituição é clara, elio sr. Ati!io Fontana - Nobre co- ta anos de revomção comunista!
seja-a ater.dendo a cim CJ!1junt-o de
- v·
stou ou
Eu v1 como na rOJônia estava sen- f t·
tabe lece- os princípios que poderiaru lega, St•r,ador Atire-1lc
lana e
- do resoJvJOo o problema, maravilho- a ores·
levar o Govêrno central a intervir !10~ vinoo o du;-curso <le V. Ex'~- com a <le- Hamente resolvido. Eu vi na Alemao SR. p URltLIO VIANA - Pel'feiEstados membros e não há corno ru- vida o t~nção, especialmente no que nha Oci campos cobertos de culturas to; a terra deve ser melhor rlistrigir a ela. Mas também, Srs. senado- an~e à reforma agrária que no moNa"o aceito a tese de que a reforma buida mas a terra deve • cr tambi•m
res. não é poss1vel, não é justo, não f' menta c;)n<titui a prEocupação de
t
f' l'd de a fixa melhor aproveit<da, mell Jr trabadecente, não é da lógica democrát.ca muitos brasileiros responsáveis pelo agr-ana em como ma I a
- lhada.
que um goveruador de Estado, seja êle
·
á
C
t'lh
ção do homem à terra, porque, quanqual for, achincalbe. fira, desrespeite futuro da nossa P tria. ~m~r,/ a. de um pats passa do estágio da eco.
O Sr .. Vtctorino Freire - Confeé,so
aquêle que foi eleito e confirmado mos da preocupação que • ~- ma- nom1a primária para a economia ~;e- a V. Exa. que tenho mui-to me{!c -d,,s
·presidente de seu pais. da nação bra- nifesta, com ta~Ha clareza_ ne.s e mo- cundaria e terciária, muitos homens órgãos de execução, pai~ e êles não
sileira.
menta.
Entendemos tambêm, nobre da terra marcl1am para as fábricas funcionam, qualquer reforrna vai
Aquêles que clamam por que haj~ Senado.r, Aurélio Viana que preci~- e são su~stituidos pela máquina que abaixo.
um princípio de autoridade, .são aquíi- mos encontrar um fórmula para evi- as fabricas produzem. ,
O s~ AURÉLIO VIANA De
Ies mesmos que tentam denfgrir; q~e tar os gram' > e.<>:t,>eculaçôes que exisDai têrmos, nos Estados Unidos, acõrtlo, nobre Senador. Precisamos_
através de apodos, de provocaçõ_es, te:.~- tem em nosso País com as grande" cêrc de dez milhões de camponeses fazer a reforma, repito, dê-se-lhe o
tam levar o supremo magistrado c!3 propriedades improdutivas. Que se le- produzmdo, para a satisfação das ne- nome que se quiser dar. O que lnnação a tomar atitudes anti-democ!·á- gisle de maneira tal que essas espe- cessldades de quase duzentos milhões teressa é c se1 conteúd~ é ac uilo que
tlcas.
culaçõe.s não po~sam -mais continuar. de individuas, e ai11da exportando os se vai fazer com a terra, e fazêlo para
Todos nós sabemos da história do l!:.sse. sem dúvida, um dos grandes ma- sms excedentes! Daí vermos o mes- aumentar o produtividade, a produGovernador da Guanabara. O Bras' les que precisa ser corigido. Entretan- mo fenómeno em diversos outro@ pai- ção, a fim de aproveitar m(,hor a
nossa terra que está sendo devastad",
sabe. Sempre defendeu um regime dP ~o apenas a dist-ribuição de terras, ou <~<
exceção para êste pais.
it · r2venrla dessas grandes propriedafinalidade é a produção pelo me- queimada. Milhões de tone~adas dP
Sempre foi um inconformado! Can- ae,;, nãn resolverá o problema da pro- Jhor aproveitamento da terra e pelo humus, anua1Tnente, são levad~ para
sado de fazer opo<;ição à o~JO.sição da ducão em nosso Pais. Mui,tas out1·as aumento da produtividade. porque o os rios, c dos pos para o oceano..~.
Guanabara, muitas vêzes passa a fa- "Jrovidê~c:ia<o precisam ser adotadas a segredo está na produtividade.
pelas enxuradas. O Instituto Tecnozê-la. aos seus próprios cor.religioná- fim de 'Qtle o homem que vai cultivar
o sr. Vitorino Freire - Permite lógico de São Paulo tem estudos sôrios.
Conceito paradoxal difícil rle a tHra t.enha condições para se in.s- v. Exa. um aparte?
bre isto. E' impressionante . . ~ossas
ser CUÍe!ldido. E n· sew manejos são :alar, pa.fa~ dé.senvolver sua porprie·
O SR. AURÉLIO VIANA - Com terras estão perdendo a ferbhdadf'.
claros: precisa de uma salda. Tem ne- c>o.d", pt16M enfim produzir em es- todo 0 prazer.
Comete-s: um crime coLtra a~ gee~ssidade de uma salda pariJustifi- çat•• ()Lif- compensP as despesas <l'ecoro Sr. Victorino Freir.e - O meu rações vindouras e nenhurr,a atitude
car-se pe1ante o pc.vt> da Guaaabara rentes da prépria produção agrária nceio deve ser t-ambém o de Vossa é 'tômada no sPnti<lo de evitar o que
e o povo brasilf-iro e, a· saf<la que éle sat•emo:; que mnita.s medidas, nesse Excelência. Somos muitos práticos vem acontecendo agora,_ nobre. Senaencontra " at-ravés des'as provocações setor, precisam .ser tomadas. Inclusi- :;>arque viemos das regiões sofredoras. dor, e que é dito em Desenvnlvzmento
trazer a intervenção federal para a ve. é indi:--'Pen:oável que .se ministre ~ -renho mêdo das reformas POl'Q,Ue, e Cultura - órgão da Federaeão das
Guanal1ara ·
e:~sinamentos necessários à juventude depoh, de .teitas, os órgãos de exe- I~~ú:Strias e não ';lm órgão liderado,
No momento err. que a estudantada do interoir, da zona ag.rária para que cução geralmente não funcionam.
dtrlgido por extremistas, de proorledacada vez mais se pol;~:za em que J ela se constituía realmente, numa
_o ::>R. AURÉLIO VIANA - Se não de de extremistas. E' incrível a qua.noperariado bra.sLeiJ c cada 'vez mal~ se elas:-; e de lavradores conhrcedores da funcionarem estará perdida a refór- tidade de terra ociosa que há neste
esclarece, em que até mesmo as fôr- porfi,são e consequentemente_ possa rra.
País.
. •
Ças conservadoras ,e arr' :;imentem na au~erir melhor rendimento <lo sseus
o Sr Victorino Freire - Vou dar Prtmelt'O, temos seiscentos rnilhoPs
luta pelo desenvoJvimfnto da Pátria esforçcs do .seu trabalho.
Verifica- um exemplo. No meu Estado. há uma de hectares que constituem terras decomum, contra os grupos estrangeiros mos no~re senador, que quando um Lei de Terra elaborada pelo nobre volutas, jigamos terra do Estado, terque sempre tentaram estra:~gular a -:lgTicul ar conhFce bem sua profis<ão. Senador Sebastiiio Archer, quando ra do povo. No Estado de vossa Exnossa economia, como fazem em r e- me'>mo numa área de terr.a de peque- Governador. E' uma_ das mais -'ldian- celência, dois terços estão esperando
lação a qualquer cutro país mmos de- na P''l:porçüo, c;onsegue, bem orienta- t<Jdas do mundo.
jbraços, técnica, sementes, trabalho
senvolvido 111a di.oputa de mercados que
,
d
t f tt.
.
produtivo. Na Amazônia hã o mesdo, ob,er resulta c sais a orio e a c
O SR: AURÊLIO VIANA
EI-la. mo fenômeno. E' Impressionante 0
0
ninguém ignora que existe e sempre pro:;;pdir torn~ndo-se um agricultor E a Le 1 n- 1.807.
_
ique ali se vê. Nas proori!ldades de
exist-iu - (Vemos, agora, de um lado Rb:L;tado. A maio, parte, ent1·etento.
o_ sr. Vic~orzno Frezr_,e - . ~ nor- ménos de dez hectares, SS,3% da.~ tero Me;cario Comum Europeu e, de ou- dos !10'.'0s a~~ricultorrs não tem ess·as destln•, na epo~a _da seca, 1m1gra_va ras são aproveitadas para a lavoura
tro laia a Nur~e América unida à condil:õrs. A grande maioria de nos- pan. os vales um1dos do Mara.n?ao. e 15% come pastagem: 2íl,7% de terInglaterra na lut.J. pela conquista e '-o~ homen~ do mLerior que traball.,1m mas, quando as chuvas a,pa.rec1am. ras ainde _não aproveitadas. Na.~
manutenç:io dos mercadc.s tradic:o- a terra o fazem- impíricamentf, não volt2vHm para o ce.ará, para P~rnam- propriedades de dez a cem hectares
nais); - no moment-o em que- tenta- tém realmente, conhecimentos téc- onco. para a Paratba. Pa.ra fixá-los :decresce a utilização das área~ para
mos nos mobilizar para as grandes re- nico." de ag-'·icultura.
então. o Gover;nador resolvel! dar-lhes a-lavoura. 24,4% pare a lavoura ....
formas, que · vl.~<lrn à- solução <le proPosso falar com a observação e o t·Rrras. Qn'~ reqeeresse tena dentro 29,2% para pasta!!ens. 45,4% ainc'lr~
~lemas econômicos e à su.st.e:Jtação e Cl nl1ecu11ento de muitos anos de ron. de 6 ou 8 d1as, o seu p.edaço de terra não aproveitadM. De cem 9 mil hP<'ao aperffiçoamento das lnstituiçõ \'; v1vio com os homens do campo ;..ois e nela tr~baih~ndo 3 anos, receberia tares: pa-ra a lavoura 8,4%. 48.1 ~
democrá'icas - eu. Senador da Repú- n•· .;ampc Live mm11a origem Sou o t1tu.Io defmitlVO, sem taxas de para pastagfns, o resto, tt_,1.,.as ainblica pela Guanaba-ra me filio a esta elo;: ~.ue P_ en'lam que, se f1zermos un;a
~~ nsr" ">'~e_ Os vale~ foram povoa- da não aproveitadas. ne mil n (ln7,
;)()frente pois luto desde a minha me- 1e o:·:na agrána, ess~ r_efo_rma nao. dos ma1s ou menos e _em quase lO mil hect.ares _ a maior 1orcão dM
ninlce fui um lutador na defesa e deve c•n .r-se a- red1stnbmr terras, anos dobrou a populaçao do Mara_ terra 10 brasileiras que con~tlt 11 em nrnpelo aperf<içoamento das instituições ev:t::lndo as especulações que existem nJJiL. A prova dissJ é_ que a Bancada 1 prlpdades prlnda~ af P-Sf'lo _ 2.8~
democráticas - no mQmento em que e que devem ser coibidas. A par des- do Ma1anhão na Câma.ra quase do- 'd2s terras são aorovpibHias o::n-a a ~a
o Brasil S3 mobiliza. temos ouvido. de Fas pro\lrlí'nc:ias, o Govêrno preciHa nhiio. A prova disso é que a Bancada voura, 568o/,. para p!l~fap-etl~ e o r""~
propri~t-ário::; .rurai,, que estão dispos- ofzre~er ao homem do campo condi- triplicou po~que o Governador resol- tante. mals' de 40% alnd~ n~n ~n,·o
tos a ceder. estão dispostos a con-_ ciic~ para desenvolver sua.s lavouras., veu, dar Eementes aos lavradores. As- veita1as. De cr 7 m f1 l'f'rn mll hor.
correr para uma r<'forma agrária bra- Sr o Govêrno fi?.er isso, tenho_ a cer. \ sim. teremos êste ano. apesar das bres. a, P!1-rre1a flpdinqrl<~ ~ ,,,.~,,~"
silelra, uma refor.na agrâría cons'n- tr?- de que o Brasil poderã to:·nar-1 intmth~õe>. cêrca de oito milhões de f< lnsignlfic~nt.-._ o Pnt,_ n<'h rhM., n
tãnea com as ncce.ssidades do País, se, um dia. um grande produtor agrí- 1Ea~r.s de anoz, teremos trinta mL um por cento: 4Do/, para p:1s~::;2us
0
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cultura est.ensiva; 49,9% ainda não I da era colonial. No entanto, muito I. O Sr. Vlclorino Freire- Sabe V.
Não
s•)U ::>arti·
exploradas.
'já se tem feno. Se compararmos o: Exa. que éSSE\.~ agrie.ultores pagam
Sou i,;an.i·
Nos sessenta e.stabelcclmer.. tos de que ocorre hoje em Saata Catarina I impo.-il.u~> à, Nação sübre o arroz, o
e de principius.
<:em mil hccb•.res que
abra:~ge:n
X>m o que h;w:a há cem ou duzento:s 1 m:iLo .o bcli:Jaçu, enfim, sôbi·e o pt·o- Não Sü'l m:·u~.:;J;.:;·;sLa, nLU admiro
.(icr?.c tnilllõe:~ de h'2cta·~·~~s, apenUl) ein- anos passado~, por exemplo, vere1n,;s 1 du~o dl: ~'uas l.avouras. Não e rn~.~~·.o, aqnéle h.::ne1n e.~~L-i10!'dinádo .
.dechno 5 po1 centc. dessa enorme que lá não mais existe o Jatifún·.Lo' lll&~ e pago cc,m ex[lUdão. Tudo ooO $r. V't·:u,ir:.o Freire- :'.'DbtPiudo
é f!e"tinada à lêlvoura; :12,7% a improdutivo.
i Jemus ftEP.I' e reGolver dentro da ·Jr- V. Exa. é t;r,J r;Jmem altamC11t.e edu·:.c•t''~.t:;0ns e cêrca cte
oitenta por
Na verdade, con~t1tu1 rednr:d5.nci9 i d~m liEn~ocpítica da legalidade, t!e ca.io na tr:t:~c::u.
eer.to ainda não ~tproveitad<ts. Isto dizer latifún4i:o anproJu'.ivo, porque·. acu:do coa1 osHo;ssos princípi;;s.
\
, .. ,
..
:;;•mifica que há nece,;sid 8cte de uma o latif(inciio (' St'm;;::,, imprr;tlucivo. Se-!
'··· ~,n. AUH.tJ.,IO VIANNA - Exa-1 . .~R. A.tJRl: "Ú. ~IA~NA_ -;- :\11::mo
.rc;forma, de uma reorgánização, dP gunao cert.os -;ucwlOflv.S rura1:s, um" : to.
oo.:b·;do,
;lL·d.
e
."'e"adot.
Nlas,
nao
1
área de vinte h~clare .., pode ser uru
() Sr. VictOrino Freire -Desejamo/i' poaerJ.rl ca:.tf rH;::ce momento, quanC!o
u~~,i~~fod·~:ç:~erem-se. à proprie· latifünalo, se nBi'la prolluz. en4uauto :;LltaJ;eo; brasiloras para os nc.;;s·::;; "·.wo .l,e t\;m;~,:,:n. (~ue loucura e esca?

?.,

nade pr!váda, não à pl'Ot\l'iedade pú- g~~ta;~~~a p~~~i~l ~~~'~. ~~~l~ll~~!a OL:'O!~:j ell~f~~j,:~~~ 't~rn~'i~a~~l~~~~d~lmte~~;Su
â;l~l'.e~a~~~~:r~.\~r h~;c~;:a~.S~~1~ga~;
bJlra. Ten:w ouvido de in(Jmeros pro- derada ictt:Juudio. ê'l>1o se mede o ln· t ':· . f•ncia, teme.~ ·cullura, tenH;s t.Hio. sangue ua ~,y_, de terto grupJ.
P!:ietários: podem tir!ir um pe~0ço
·
,
da minha terra. e dar a qn~m . , t.ifúndío D~ia.. e.· x. 'l'll'.:ü.o da árP.-'L "l.Jr,s pa·.' '' .. ;··,·.;·:iv·.·er. o;; nos.s~ .s .problen.:a.'\ .... j. o. sr·. .J<.J.sa 1h,·r·t tvJm·ínho _ 0 nobre
;;>a~ trabalhá-Ia. conf.flnto q·.:~ 9il~::,, prlo r~:o dr P'''Jd l,:rr •1•l nto.
O SR. AURÉLIO VIA~~!'JA --~ _\o- oraG:;r punL.u:> rm aparte?
dt'm nJé'os nar!i fnf:-lo.
'L.!
Aee1•.o os arr"tnn~n·os :!e V. Exa ·: b:e "''n<~dor ·na carrerra dO seu pen ·
o SR. :\UlU~L:o VIANNA _ Com
· porqae acho _que w:lo L<so cunst.J1Ul sadl~;lto, os prcpncs p,us€s socu~·'"'"''· tC•do praze::.
() "R
PRF'Rtq;,;~~TE __ rf?a~enào · reicrma a~rar;a. Nao me det.enho ou cwe, as.snn se consideram. ebtav re. i 0 sr. Jmu.p/w.t Marinho_ Não tive
.t:tJ(lF as ca 1n n:J::nh o 'S 1 -~~ I!lforn1o a
r~.tnto. na;_ tel:l:Lno1otpt:;... rc;;o!'n1a. agrá- ~?_.i/enc.o.c.::~~.s pl'Oblclnp..s à .s~a, ~<UlC_l,~ I a • .nonra: de üU\'Ü' desde 0 principio
v F,>::1.. J'H' dispôe de apena~ cinco ll~, rorque uemos d.sCL~ .•r algo que r.1 .. A t~!O·~· qu~ se pWCE'>SGll ll.i o .seu dl.scur:..o, pJrque estive partici:rl :"":~::~ o ara 0 t.~:·m 1110 d~~ sna ora.. na o . t,e!l? nn~1ta substanci~. O que se P~JJ(Jr·:~.:l na0 .. e a n1~-:~a que se proces- 1pando de un 1a _·ct.tnião da. Cc·missão
ct:seJa. e ymn reformulaç~o .. urr:a re- sou n~ 1./mao. S;Vlct;ca~ As. reformas I cte Constituição e Justiça. Permitar1 ~:R
AU"I,::rr 0 VIANA
vo 11 OiganJ:;;~gJo ot~ uma org,mrzaç::to, se d,1 .rcüeco-P:SJ,)vaqUJa n,ao sao as mes·jme, porém, 0 prazer de manifestar,.,, nr·'"ir. sr. Prffic'eni.e.
tudo ;., .. a C!e;s:.l·~an,ra'lo.
.
mas, nos mesmos molaes <:fas que se me de acôrdo com as linhas gera;s
po•o~1o~ n:roccm·,dc com ê~<;r- eso.:r".. At1/..c· Fon,ana - El tambem phc:t",·:.<;annn na Chma. Enlao, por que à as pro•posições que está desenvolt".''·"" P O'ltro' ane 0 óril'ão da Fe- o Ptr.pato do h:?mem. 1 T
proctr:armos ftgunnos .. <Multo bemtl vendo. permita-me, sobretudo, a.ss:inar'""q"5o da~ Indúsfrias nos ?.ponta
O ::;R. AURhLlO, \ IANA - Exa- quanao podemos reallzar nossas re- lar que o discurso de v. Ex~ serve para
;,,,., nnmn o ryrc>blema do comflrclo do tamente, wdo ;sso . . ,•
·.
f?rma»; prJvinctas d_a nossa inteiigên pôr em relêvo um fenómeno de rigo.
r,-,,p <:<Om tôda~ as nacões e a sanO _sr. ~ 'clormo F1czre - V, Exa · c1a, da _nossa expenenc1a com os nos- rs~.a gravidade que se está operando
":"'~ Nw a revista Desentiolt:imen/Q deseJa o mesmo que eu. Quero que o sos próprios braços e com os nossos no Brasil: es'..amos perdendo no Pais
r !"'·,,,; mlura, ,'OmPnt.a em no•.as de lavrador teD;ha p,cesso à terra, estra
próprios pés. Issoé que ê 0 exato_.
0 amor ao diálogo democrático.
das pa_ra; tran.spQrt~r os s~us produ
o SR. AL'Hl':LlO VIANA - Muito
f.'.... •,! Rstamo~ S!'mlo Pxn:orado.s n'\o tos, crechto. ed~caçao e saude.
O Sr. Victorino Freire -. T~mos lu· bem!
r~·,... "'ovn ~n-el'icano. ni'ío pelo oo,:o
o SR. AlJ_RELIO VIANA _ Exa- tad'J, no :Vfinistérb da Agr!cultma, 0 Sr. Josnphar Marinho _ Falamoo
1
i" ·· o. nso uelo tWVO fran0tl·.s, não tamente .. VeJamos 0 ·caso do Gover- para que se promova a troca do n;,~so em respeitó àS in.;tituições democrátiP"'" "'"''O ?ll:'mi'io, !Jias sim nor gru- nadar de Pe;-n~mb~rco. s. Exa PStá ca.fó por arame farpado, por exemplo eas, na neces~idade de aperfeiçoá-las,
T'"'' nnr1Pmso.< 011!' tamh"m Pxn'oram recebe~1 do credtcos ao Banco do Bn.s11 É material de difícil aquisJcã.1 e que mas não qu:,rern~,s debater os problef>,,~~ no''">s. auP n"ío permitem onP e. destmando-o,, 'lO pequeno e w ~ne. e:> tá se:; do vendido a dois mil e qui- m.as. preferimos radicalizá-los, 0 que
rn- ihó~+Pmo• "' ~·-i<'mo' a nossa o~ó- d1o lavrador de Perr.,lmbuco, 1'1e ~la nhentos e tYês mil cruzeiro.> o l'ôlo no é uma forma rle deturpar as boas so.,·,.,~ h.,-i,;<tr'a c0m Of: emnn>qtl!nos sentindo a sat.i.<fação de ser a'en, Ma:·;ull1âü. Ao invés de queimar café. luções.
f!''P no< rlrrPf"l e que desejamos pad1do, ehmma'!1cto o at.ravessad.)r devPmo.o; trocá-lo por arame farp,,do.
o sR. ADHJ::LIO VIANA_ Sr. Préf!T r.
aquéle. qne .emp;-esta a ci~co, a. d~z A Polónia. a Tcheco-Eslováqni& e o si dente, com fi..> UcJ.lavras do nobre se,V,ni Pst!i um lndt1str\al. na:~so "0- e a qumze !?o:: cento ao mes. e am::tJ J.cpão nô l'> pJ::Jer!a mfornecer e- esse nDdor Jo.saphat Mannho, dou por ter1"''" "'PParWlr Atllio Fo 'hmt. que vem com a cono:r;.o esudwlr;c,da - ,..ue arame fu- p:<do seria entregue a.c>s ia· minado 0 rnc 11 dlscuTso
ln'""rlo nara aue sobrPviv11 a su~ ln- os _lavradore:'. •:mnp:r;m po1'que ~8 vra:.ore:. para cerca:·em suas proJ:riesrs. sen,1 ç~re.s cta República, Jsãc
r'··,.~.•.r'". crnhecemos a ~na canrcir1:<lde n:mt.a: . honest,ci,'.dc
c.;entro dacue;1
'· a p:·eç•Js ace,<;síveis. É do que Manga beira ni',o está, e não vem, de&d~ 1nla. ~em a (!''~1 j:i esta.ria com- s!mpl;cJclade qu:• t{Jdo.; conhec~mo; _.. tfm''" i2.tta no ·Maranhã::. Som0s um r€-'peitando as •e:s cto País, princlpalP'"·'~*""nt, d~stmfdo.
de lhe vende~ o ;:>r.}cluto da terra.
F •.;tp:do pcbre, mas,. qevo di:~.er a V. mente !( Cc;na Ma'5na da República
n sr. Vic+o1·ino Freire - Sabe v.
O Sr. Lobao ~a ~tll'fl"·a .._ D~sde Exa .. n~o de·~emos um tostão, atual- E' um guardí5o fiel em quem pode,..,.'" n que ocornu com o a.rroz do a époc~ do plant.lo do rççado.
mente.
mos confiar. ~c:<~. u;;emos de nossa
'\.!·w?'1h8o? Não fomos exp1orados ?,Ot
O Sit. 4URJ0:L,IO VUNA :- D1lsde
O ~fi,. 4\J~É~Iq VIANNA:- Ncb~e· influ.ência,
•J deses;::êro e a anAmPri"a"Pos, polacos o1f' r~a.s. mll43 11..@J>oca .çl() ,plQ,ptw. do r.tK';~,do .
Senadúr, .aql,li esta sendo vend1do .l ~ústia já cs'
'r!:ccn~ra.ndo guarid<.
ar1111 õenb;o -tt~Mmo atrailiés qe con:. . O ,$r. Lollft.a da Silve•r~' - E' o que rô'o .cte oqtnrenta me~ros de anmn e mo:·ada
, t:?.;:ão de no~.so povo ..
CP~Sãr> ~ li~fdl<i$ a·aJguns·e '..-ua .se chama .C9mPrar na .folha.
far;)?.do po~ quatro mllp:uze.:ros.
Prre.~amos
·t:om que o nosso
:Qe'l~O .. a,o~..
· ,:·_.
·"
Se:~adores. poro cre:a ... c.s que crêem solidifi0 SR. AURÉLIO V:ANA _ Exata- · Sr. ?t'Pcidente. Srs.
,
mente. ~t~ 9 ) ô,~.se h\>'n..:: n P~tá pro-l
· os s ;Ja:·tes._ quere c~~nc:.uu q;·1icrn_.. con~.l1!!1~:::::\ . ;~:Jus cren~as n?e.
·O;~~' ~~ 'V+MU ~ 'Ex.a- movendo . sati.sfacão
cptc: é;oe .',n:::nento é rie ref:., P--11Clplü:" c,c,;·•·'··"'·'-o.s, o povo, hoJe.
10 campo, :me I
te:m<!ill:e, temos ~qis ou tr~s bra.~.ls
d:atament~. Porane m'r•<;>Jra <>o'•rr:io-.
:n•.uta eefwxào..
só amara a [;':''L' :·:.1cra, def~ndl•ndo-a
· O :'{'r. Viéfprino Freire - H:l. d!s- nar problema scc'inl dos mc<i'> 2 nne:;, Í
u:~
~omp:vwe1ros .. Cl)'c~:.,t:;. are co;n :-:ac:1Lc!'<:' de sua .vt<la, se o~
criminaç~·o.
ao invés de ~~'" i>pl~uchlo de ~er elo-i
. q.1e ~.rutt.am nas 'Ileu···~ to seus r~~12~en:""''.0s no ExecutJVo e
·m;,','~R. AURÉLIO VIANA .:... Ex'lta- giadí> por aq:J{,le,, que f.êm ., o'>'·i•!a.. <). ic livv_e:·~lador _io E.>ta'Jo 1>1
Legis,atlt'?· :·iJ:tlpreenderam o mo·r· . V.'cfor·ino Fre;re _
h' ~o,
ção .lt' s.entir quP vi,;ern •s n'ltn o::mmrio G::J__,. :,pJ ,.~.. .':!:~e _;;ao e~tao ··~~~~ ~i'.~.. ment.o qnr -;n e c.s'.a. Naç~o, e lh~ de:·
()· S
0 ' " •· 6 diferente -- a revnl1JGâo allr: p~·e?lrnn.c do ~"· 1 ' a llll-, 1a,e~ J.Ue S. -··~"· v.. ,..
·
'
- aqm.o ym qUE
!1''" nQdia ir para o Rio onde seria é dentro dos qu:tdt·os d,oinnrnitico., P LIS<<.l',' Pro'·ocaça~ :c.berr,,.
.
iHllo "a~\'lflCE>. dumni~ hm·ato, em ylrtu~e \lesta dlscrl- ela e.s•.<J. séndo feita 111 m· 1.11 , 1.. , in'"''c . T'''.,\•1 '.''c;~H cw. ma:r, ~Jcl:·•J<'n.to, q•.1e
:;e.-ar;õrs dos sam:,..,~,..!'ío Çfe ~nbsídios_
. _ ~ntão, êssr h•Jt>wn1 L' --on'J·•no,io.
e a _r;, -"·~.l>n ... ·ao dos est·.d.u '>s :1"
0 "''!:t. AUR~I.TO VTANA - Too1os
0 Sr. Vicfo1"ii1o F'n,fre _ o PrP~i-, B:·ctsu. 0 qt;a' rrprFesenta m-r.? prdlo
por libcrclr> rPfor~ú1ar tudo. Que nedonalis. dente Jân'o Q.uad~·os :n. andou. r!ar por
~e ~c .::r:,! t.crálica das ·na:s '';n.,:·
p1iítica: ela""' ~ ll~se qu~ protege uma P.<trte
Um:'\ das Carteir 81; dp Brrnco 1o Brnsil
· <t- '1.~· ·l''; e,.. Te'1'1· e.'r,.::;o
e aindJ es:Br1st1 e...
crédit.o móvel nos lavr~H1ores. 0 ou-: l ~·~)n'i ;..: '·y.:.~nt =.~ c,ue se n1a.nif:--~~~111 "lf:t:
t·eprr:sen~ante-s un1.a
O Sr. Vi<'tflrino Freire - E nrre- l!fes valeu C•)mo auxí,io Pxt.r 8 o,·dinf. I
·-L~Lt" ias ·n.,titu',,ôe, ·:.enw- 'sohç.{;o d•'t{) ·'
par-ifiea. para os
b:nh o resto?
r'í
E' t d 1 0 B
d B 1 ·•
.s ·io '."t-su P;,ís.
Pr'lo1Ptl'as qt.:<' ·.-,é ""'t~am ê;;té País e1P<ta Naçi\o.
0 !=:lZ. ~tm,·:Jn,..TO VTAN A - . ,. !J.r- ;~~,; p. ~·dr;;~uur;.;' ~'a'· ~- c;"'·o l)mp :a.~:, i
.
·~
:
; . -; .
.' a_a ···':-r 9'•. f' ,e.-- I Ma,,. eat ao, <'O' que na o <e a."~,; a' P n 1 Ect ainüa n:~') ,]•·.:;rri de 1111Hl.· snl,t·
r<'h"o'.a o re.sfo, diz bem Voss!l )l:!Xee- tlmo.s conced1do.s H os lavnHlm e;;
j com,) ~, :-.un. c,eb,Her.tlo aqJr M' ~::; cfl.1 ,)r(cifica, e per .~.,;o ainda aqui e.\1"
lêl'''"'''1
.
. .
'
.
o· SR.' AUE.l;:LIO VL'\NA - N.:) tni· ·r Vê?CS
d·.:~l·)'Q co respeito 'lll-1\.~l<)'}
tou,
· C'.;,;
p11triodsmo ê .llsse que divi~e
o p
... , d R lr"l'
1
Pnís em rer;i'ões explçraãás e re- nha t.erra est:'t-<>P rlando a mesma coi.
res;.,'"n,e a ep "-'J iCa nao :eSt~s. Senad·:•rcs. cs meus agradeci0vi!"~
nue. exoloram? · ·
sa. AqV.êles peouen·1.~ e médiQ« ar;ri· ~e;a, na J quer .mtervJr na Guan3.~i1.··a mento.s pe:a a:ençiw comoVfmte que
Sr.·
T.óbáo
da
Sil,,irct
_
PermlC'Ult-ores
e
DP<~URr'sra~
correm
D"~''~
NJ <l,•1•t:·o E.:;tado qmtiqner Ci8 ~e:tP:<~ imP di.,pe 11,,aram T'Jlll fLrri de taro:".
t 0
E
·· t ?
pag·ar -no dia· ,pnv.<do Sofr~m a'lan- cão ora•. !Je:ra · E: o Mim.stro da J11s • 'num fim dt> ;e:ósiio. Isto nos anima
r V. xa · um a par e
do·· não poclem n~c.-.r: vendem tndo. tfça t,{:m ·n a .1 tltu i e que 1 S•'rudo 'a cuntinuac-?.o nJ..<Àt.a pelo nosso Pais.
O SR. ~UR..tLto VIANA ..,.. Colll são capaz('.~ dr ''":~-le:- at.é o seu pe -\~aba de ~onbecer: - clara, obi~' v:1. iPAlt nossa 't.<;rr;;, :.1210 nc;sso povo que
pr•,l?f'r, para em ~guiua terminal.' dacinho de r.hiio
num .:Lw.nnen'·él :r.w hon,ra o seu :1· ::- i en; nós confl:m, c ;,ndo faremo~ para
at".1~f'n_1í> a.o çbamawento rio Sr. Pre0 Sr. Lohiio ria Silveira. _ Para -.:~oo e 1 seu ::ll'l'Se:1te, lnnra as ~r-t.:l" (11:io de,<;l';mcú-lc! i.1Iuito bem! ZVluito
sidfln~e.·
cm.n. n.rir. em dl'a 0 >ell "ornnrom'~~o TO<'.s da ''.13 é{rat.1de guerra. a B<'l.R ~·bem! palmas).
..
..
uno:·t.;d as trH!!cões jundiras .i&que0 Sr, Lobão da Silveira- V. Exa.
O $R. APRf:Lio VIANA - Per- les qne -pspeitam a C)nstituição dil
O SR PJtf:SUH:~rrE:
. cnmpree11de que o nosso ..País ainda feitamente. O Banco do Bn•.,il pel'de Rep,íh!lea
·
padece da 'falta de organiza.ção. ~ão pojlcô, ·ta\ vez perca f\l1i.lt.o quÍJnjo
Naila m::lis hú·c·r:rj,; que tratar, von
será apenas a ~imples reforma · agrá· a.luda. . • .
Mas. nó,, d1zemos também ao Sr. ~ncerrar a se.,~~ 0 · rJps:'l'nando p.ara n
ria que dará produção ao Pais Se
O Sr. Victorinn Freire - Os GJUe Governa~n!· da Guanaba•a: - coT·e i e "manhã a ''P~ :lin te
n1io ~e der as.<>ísWncia. crédito ag<·i lll.dam com·cis hHhões.·IÜl',·se! ~·""pua ês.t!!'Pais ~omo Tn
onu:·.M IJO UJA
ro1a a outros bfln<'fícios ao hnmr-·n do·
O s·R. AOR:ti:LIO VIANA . . . todo. Não delire em busca do pGder.
c?.•l1JlO.. '1f.·o se ~on~egnirá · a. reffli"ll>~ aquê-lrs que lidam com m1l''o;; bilniíes
Dl.spC~te~o cml}o t-,. os nós temos :JisSc,<são ti e 4 ,)e Al>til de 1963
s "'·~ri~ '<a llé'''dade. não oorl'!11'")S -.;- Perde pouco qui!wh ajuda os pPque- put.ario Nós fomns vihrin,;ó~ na Gu~H:;·UTNTA-F1:'TIRA)
f, ,.,.,.,. "C'I~ln q~1e o~n f'l(isle P:·eri- ninas. As esü<'~'í,ficõ~.' rll!"Pll1 nos que nabara: e quanta,,. vêzes iá temr,:!
f'il'n'' ~"·h~· tlma e.stnJ!nra n~r:~rin F'm .iustamente
qtlem e<;tá ·~Ist.r>n'-;n"!<l vinjo a esta' tribuna para debia~e::n j Projeto de t.t,í % S 11ndo nQ 55. dE
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Quinta-fE(ira 4

DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL

(Seção 11)

Abril de

f95-a

417·

autoria do Senador paulo Penei(~:·. que!
' altera a redação do artigo 116 da Con- !

PORTARIA N9 11 DE 1963
) . 3 - Se ês~e M!ni.st~rio tem coru:e-1 ~ _ Relüeionar as fir11_1as. qti~. re.
0 Primeiro Secretário no uso da 1; cimento de ;:mportaçao de ba:nrna , :.~ecer~m o produto, mdwanao a
solidação das Leis do Trabalho a pro- atribuições que lhe confere 0 art. · 51~ par~ dJstnbmçao a f;rrna.s parürula- 1quant1dade. , . 'o . • /
.••.
vada pelo Decr<>•to-lei n9 5.452 de 19 letra ,., .. do Regimento Interno e de res.
.
.
1
4 :-.se o •.!mLSt.éno da_ Guerra teve
·de maio de 1943, U>ndo
.r J '
. .
. .• .
•
4 - Em caso afmnat.Jvo, quem au- 1 conhecunento da produçaQ da C.N.A.
Pareceres favoráveL<:; (n°.s 37
38 de ~~?.·~~r~;:;; ~i~nd~c!ç;~ feita peloGLJ: torizou tal ope;-aráo o quais as fir- ! e se .as importações que teriam sido
1003l das Comissões:
b' ·t
.o ' e.-:, a para 0
a mas benefw:adas?
iautonzadas pelo M.G. o foram para
-de Constituição e Justiça e
me.e ..cte S~~, ~xcelenc:a.- c •
5 - Se es~as :mport:.ções ni\o vl·eJ !.3uplementar a produção nacional
-de Legislação social.
P~.a Secntano !"aJti:l~l<~r .. ,
ram prfjudicar a C.N.A. Por que? I Sala da.s Sessões 18-3-63 - Vas
Luc,ano de 1 FlgUeHe-do? l;1esqmca 6 _ Se prejuélie:ai.<, qua's as me- ;;;onGelos Tôrres.
O SR. PRESIDENTE:
As.oc~sor LegJs.ativo, PL-,.
d'da• ton·p.cta< · n l ê'~e
:t.F"isterio'
Para
Oficial
de
Gabiiwte:.
p~r
!
SR. l·!~FSIDENT:E:
8" coib:r· ~\d;,;,~~,
Está enc€a-rada a sessão.
~hud10 I.deburque. , c.arneJro Leal
7 - Ao mesmo JI.Jini·•1.erio e atra- 1 O requerimento lido vai à pubH·
(Encerra-se à sessão às H• horas: Ne.o - OfiCial LegL.q,at!Vo, PL-6.
vós da Companhia Nacicnal de Al- .;açã 0 e será oportunamente despa·
e 5 minutos).
Para Auxiliar de Gabinete:
calis.
· d1ado pela Presidên~ia.
----~------------~---------·· -·Enaura Lucio de Souza _ Auxiliar
Í - Se a Cia. é favrwávc·~ à nn.......•.........•..••....••••••••••••
SECRETARIA DO SEr~ADO .Legisiat.ivo, PL-10.
fport:tção de bar!·i)ha _cx~'lél.;o::;,,nent.e ..................................... .
jpor .seu int:ermi'dJO'i Por qü~·';'
.................................... ..
FEDER AL
~eeret.ana do Senado Federal, em f II - Es>a liberação a Lrm~"' plll'1 ~ ae .abnl de 1963. - RUI Palrn.ma, ]\1 lliculares pod~ria trazer
cons•.q•it'll~ TRECHO DA ATA DA H SEBEAO
Mos do Primeiro Secretário ;:;ect(·.tano.
·
cws danosas a rconom 1a n:cc:oJ~·~\i ou a
DA 1'! SESSAO LEGISLATIVA. DA
· · C N
A ?
5~
LEGISLATURA,
EM 18 DE
PORTARIA N.9 8. nE 19G3
TRECHO DA ATA DA P SESSAO prop"la
' 1 •. ••
. ,
•
MARÇO ;t>E.1963. QUE SE REPULEGISLATIVA, DA 5" LF..GISLAIII-. Qna;_ fl aui'J!'_:lf:an_e que te:n
BLICA POR HAVER SAíDO COM
O Primeiro Secretário, no uso ~as
TUR.A. EM 18 DE N..'lRÇO.DE 196·3 ·/·autonzaao /l. _.:m.p_orta~''o ... ~e~ lJ;,n~'.J.ha
atl·ibuíções que lhe contere o art. <Jl,
"UE SE RE''"'RODUZ POR OMIS- para ser d,,_Ll_bcilda.. a fl,ma.,_. P'" LINCORREÇôES NO DIARIO DO
"''
.."
·
CONGRESSO
DE 19
letra "j", do Regimento Interno e de
SAO
NO DIARIO.
DO CONGRESSO
/cuJares,
a pal'tu· d e JanE>iro oe "• 9 6n'
~·,
DE MARÇO DE:N.'\CIONAL
19G3, A PAGINA
acôrdo com a indieP,çào feita pelo 3"
N<\CIONAL DE 19-3-63 A PA . IV - Se a qêlaatAacle de barnlhi!
N? 229, P COLUNA.
Suplente, designa pma o GalJincte ele l GINA N9 228, F COLUNA.
:mport.adG na fü!'m:l do Jt.em ailt"r:or,
Sua Excelência:
deHt-mou-."<' a compl~menlar a proDu- .............••.••..••...•...•.......• ,

e

. ,,

I

"·'

O

1

I · ..

Il

Para Secretário Particular:
João Pires de Oliveira Filho, Oficial
Legi.~lativo, PL-7.
Para Auxiliar de Gabinete:
Diva Gallotti, Oficial
Legislativo,
Pl,-6.
Secretaria do Senado Federal. em 2
de abril de 1963. - Rui Palmeira, 19
Secretário.

· · · · · · • • • · • • • • • • • • • • • • •••••••••••••~...
.. . . . . • • • .. • • .. • • • • • • • • .. • .. • • • • • • • •.• ..

......................................
Sôbre a mesa requerimento de informações. já justificado da tribuna
pelo seu autor, o
nobre
Senador
Vasconcellcn; Tõrres, que vai ser lido
pelo Sr. 19 Secretário.
~ lido o

s·egninte

Requerimento n9 50, de 1963
PORTARIA N9 9 DE 1963
Solicit·a informações ao Poder
O Primeiro Secretário, no uso das
E.ucutivo, através dos MinistéaGribuições que lhe confere o art. 51,
rio
da Indústria e Comércio, Faletra "j", do Regimento Interno e de
zenda e da Guerra, sôbTe a irnaeôrdo com a i'tldicação feit.'l pelo LIporta<;ão de baTrilha .
der da Maioria, designa para servlr no
Gabinete de Sua Excelência,
como
(Do Sr. vasconcellos Tôrres)
Continuo, Joaquim Luiz da Rocha,
Senhor Presidc:nte:
Auxiltar de Portaria, PL-8.
Secretaria do Senado Federal, em
Requeiro, na forma regimentaL opr
3 de n,bril de 19-63. - Rul Palmeira, 19 in\-enni-dio da Me.sa, sejam .soli<:itaSecretário.
das as seguintes informações: •
Ministé1~o da
Comércio;

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

ç:lo 11aciOJ1al '?

V - Informar a prorlnçi\o atl1a1 e ...................................... .
do ano de 1S62 da C.N A. pm· mês, 0
e o respectivo con.,umo nacio:·àl.
O SR. PIU<:SIDE~TE:
VI - Informa:· a quarlf'idade de
O Sr. 19 Secretário irá procede: à
barrilha importada a partir de ja- :ritura de requerimento.
neiro de 1962.
É lido o seguinte
VII - Se a C.N.A. forn<'çe re:;-ularmente ao Ministf\rio da Guen·a inRequerimento
n9 51, d~ 196:3
formaçõe:; de sua produção. em função. do con.s11mo naeional?
Senhor Presidente:
VITI - As divida.s con::·aídaf: peb
C. N. A. no país e no exterior já foRequeremos, na form·a regin]( I' :al,
ratn sa~d3da.s?
que a prin1e!ra SC$são de-."tn Ca;;·a .s··j~:::
IX - Em caw npgatlvo.
qual '1! ~~~ :;;~ct~at/a~:.e-rnória do e:;-S?:J:;,~.:,r
razão?
X _ Qual 0 interesse Pln não hnSa1a das se~;;õe~. em 1? de fr ···porcar barrilha através da c.~.A ? )'~i!'o de J9ô3. - Ca.r~o.'i ere:ssstt;
XI -· Qual 0 criü'rio ma<1~1 p?.ra a Dur~os
Carvalho No~:uf''Y-:1 :>a
distribuiçào interna da barr!1h?.?
Gan1a A.rgnniro de F~ :.~·r-]:'ef'!:
Bezerra Neto ~_, Li no de ~:1 : ~:o~·
b) Ministério da I<'a7.enda:
eff2sor, df' A~uiar - F'l;nh ~1ii •'r

1

1.

;:1i~-~~R~~~;f~ e~~~~i:~:~~:rr~~;l:;~= '~~~:~~~r'~,·1~~:~E.:1~~,.~,~~~1Jl<>n

Indústria e pôsto de renda?
, Mo ..... o \.r r a -·- V.v."oo r.inu
2 - Em .caso afirmatilo, qt~D:-' o;; YoR[)tnm P8:·pnte.
O P.rl;:neil;o Secretário, no uso .das
1 - Te111 êsse Ministério conheci- par~ceres dos órgão.s do Minii'tério e
O HR: PHES!HEXTE:
atnbmçao que lhe confere o art. 51. ! mento das medidas solicitadas pela
: C' re"''''"r' & 'n(.oc. n'o d''V''" 'r• ·e
letra "j ", dl).. Regimento Interno e de ! c. N. A., referentes à
dispensa de qual a solução final?
c) Ministério da Guer.ra:
apoiamento nem cie
d]<c::c~,-,
acôrdo com a indicação feita pelo 3" 180% do depósito ao Banco do Brasil
Suplente, designa para servir no Gabi- ~quando a mesmá companhia impor1 - Se o Ministério da Guerra an- apenas de votação.
TE:m
n
pn!c:.~·ra
n
r;r.brr
>·i; n;~~:-;r
nete de Sua ExceJê,nria, co:no Contf-~tar barrilha para eomplein;;ntar o torizou a importação de · barrilha, a
Gu:do Mondin p::ra
rl'l: r: mi•: ln:· a
nuo, Ant<Jnio Alves de Lima, Auxiliar consmno nacional? ·
partir de janeiro de 1962?
de Limpeza, PL-11.
2 - Em caso afirmativo, quais as
2 - Em caso
afll'l11'1livo. qual o votsção.
Secretaria do Sem. do Ftderal, em, p:·ovit:,•neias torpadas por êsse Mi- fim a que ~e destinava e 'C foi dis- ·
3 de abril de 1&63. -Rui Palmeira, 19!' ni.,'f"clo para concretização da me- tribuida a firmHs par::•cil'~"-''·' reg-i!- '
Secretário.
didu?
tradas n 0 Ministério da ouena,
1...................................... .
PORTARIA Ng 10 DE 1963
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j

•

~

FR~ÇO DO Nv.M~RO D~ HOJE: ÇR$ 0,40.
•
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ESTADOS UNIDOS DO B.RASII-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SECAO 11

XVIII- N° 28

CAPITAL FEDEitM.

CONGRESSO .NACIONAl,
Con.v.ocação .de 5eHÕes ooQjunta.s

~a

O Presidente di) Senado Federal, nos têrmoe do art. 70, i 39, da ··OQna.
lltlllçã.o e do art. 19, n. IV du Regimento ComUlll, COll:VtK:a as .duas Ca.sa.s
do Ooogreaso .ltiaclOllal -para, em sesaõé.s conjuntas • rea!izaTem ~se tl011 !!taa

... 18, 211 .26 11• abril; 1, J. U. 16, 20, 22 28 ~ 110 de ma.kl elo ano em cur-ao. u .11 b.Orae e 30 mmu.tos m Plenário lla ~ara dos Dep-u.t&.dos. ca.
lbecel·em ctos vetos presidenc1816 abaixo mencionados:
Dto lR àe ~tbril·

· •
Veto (parclaJ) ao ProjetL dt Lei n9 4 806.Jdl2 na t..-amara e núme· 10 180-62 no Senado, que e.staoetece norma.s para a restl.tuição de receita,
autorl.la .a t"eorganizaçál> mtern~:. daa repanaÇôea arrecadadoras e clá ouJna providências;
- Veto •parciaJ~ r.:o Projeto de Le! n9 4 807·A.62 na Câmara e nllme.
fO l'W-62 ~ Se!Ul.dO, Q'UB altera A 1eiWaçào aôbre O li'lLn!U> Federal ãe
Jl,etr1ficação e dá out.ra.s providências;
- Vat.o ,parcial) a.o l'l'ojeto de Le1 n9 3 379-B.61 na Câmara e número 134-62 no ~o. que cii&pl)e aôbre o funcionamento de novos cursos
aa Escola cte EJ:lienba.ria de D.berolândia e dá outraa Jm)Vidên.cias;
- veto tpar.cia.l> ao Projete ele Lei n~ l.293·B.59 na Câmara e mlme.
ro 34·62 no Senado que eria o Condomínio Rural do Pta.UI e dá. outr&a
prOV1oênc>as

-

lJ1a 18 ac abril:

- Veto •pa.rl!la.l) ao PrOJ,eto .àe Lei n 4. 54-:B-62 na Câmara e núme..
to 182-62 no Sena.ào, que Ql'l}a a Beoe1ta e fixa a Despesa do Dlstrito .P:ederai para o sero1clo fimmeell't de 1963:
·
- veto tot1l! ao Projeto ele Le1 n9 1. 662-B-60 na Câmara e núme
ro 159-61 no Senatl.o, que .BJJ&eiW'B t1.tl6 taretelr<l6 aa Fábrica lie _Call}&dal
do EBtabeJ.ecunento Centrai de Matertal' de Intendência do MinlBtério tia
Guerra os benefici06 da Lei nç J 483. de 8 de dezembro de lll58:
- veto <parcial) ao Projet,, df' Let n9 3 799-B-62. na Câmara e n'll..
mero 2-tia nó Senb.-do que estat>eJece medidas de amparo à indústria de

transpoi'H aereo e dá OUII'II6 providêncta.s.

s•

&essão .conjunta da 1• sessãe legisl:.tLh·a ordinária da

presiden~:ai,,

Dta 'l d6 maiO

-

Veto tparcu.u ao Projeto de Lei no 4.676·A-62 na ca.mara e nQ.
mero_.-163-62. no Senado que aplica aos cargos e funções do Qua.ctro do
P8118011.l elos Orgios da Justtçb do Trabalho da P ltegliio as ~isposu;oes
du Lel.s nYs. 3. 780, de 12 de Julno de 1960 e "3.826, de 25 de novembro
de 1960 e tta outt'll6 PT<>V1dênciM.
· Dto. 9 de mato:
- Veto cparclal) ao Projeto de Lei n9 4"470 B-62 na CAmara e ntl·
mero 4-63 no Senado, que alt,era o Anexo 1 da Lei n9 3 780, de 12 de
julho :Ü 1960. J1& parte referen:t.t- &os Operadores Postai& e dá .outra.s pro•
Vidência,.
·
·
- veto <p!U'clal) a.o Projet1 de Lei n~ 2 568-B.Bl na ca.mara e nQ•
mero 120·62 no Senado, que transforma em untàades unlversttártas 011
CUra<~~ lie OciemalDgla e de l'a.rmábia .da Dn1mrsid.ade ~ MJ.na.s GeraLS:
- veto (total) ao J>rojeto de Lei n9 2 .Dll·.B.-60 na CâmM".a e nüme.
ro ....,. 1» ~- Qne ·.c1e&tnc:arpom ~o Patr1m0n1o da UnJ.ão e devoL.
ft A PISD&. P1'8'JirJeàade ãe Sacl&dade Pllarmôn1CA "l.Qra" o tmovel s1.
tudo à. rua 8 Joaq!Úll'l n9 239; na Capital do Est~o de São PaUlo.
ma. u -e 1t1 taaiD- Vet8 'epi.r.cial'' . - P:rojl!to de Le1 ~ 4 .D'T'l-A-5>8 na CAJllara e m1•
mBl'O JJl.ll3 no Senado, .QUe reestrutura o Departamento Nacional àe-l?or•
toe. l!tlal • ·Ca:na;is_ tTal::IS!m'm~~ em autarquia.
Dia.. 20 .22 28 e .3D tte maio:
- V-eto tp'lrcíaJ' aa Projet<> de Lei n9 1 m H ·60, na ca.mara e nllmero 94-61 no SennC.o, q•.1e d;.'>põc sôbre o Estatut:: do l'rabal.hact<JJ RuraJ.

*

Senado F'edera: lll d1:> rr.arço de 1963.
AUao MoURA !'.NDRAUE

Pr-esn:tent.e

OHIE:'~TAC)AG PARA A

SA legititatura
Cédula

I

19 veto - Projeto que es'.abelece normaE paro a restiluicão da receito, autoriza a reeorqrw;~.ac;áo interna das reparticões au ccaaa.
doras e da outras provtacnczs
·
Art 7°.

I

2° ver.t· - Projet•> que altera a le 11 i..s~Uçáo sôbre o Fundo Federal
d& Eletriticar;âo c dá c.uto:as pruvzdéncias
almeR ê do § lv do a.n. 111,

cparcíaif.) :

19 _ ao Pr0jet0 de Lei n9 4 806-A-.62 na Câmar.a e n9 1BO.ü2 no Senado, que estaoelece normas pa1a a t'ed1:uu;ão da receita, autoriza a reorganização inte:-n,. das repartiçóe' arr!'ceaa.ctoras e dá outr.as p:oVLdênc1as
(tendo Reia tOno, soo nv 1.6;;_ da Comissão Mi.stal;
39 - ao Projetr- de Lel n< ~ 807-A-62 na Cimara. e n. 179·62 no se
nado, que altera o, lfgislação sô':lre o Fundo t''ederaJ de Eletríficação .e .lá
outras prov;nétJclas, tendo B.ela~ório sob n. 2-63,, da Comu.'São MlBta;
3'1 - ao Prvjetc. de Lei n9 3.37ii·B·6l na Clmara e n. 134·62 no Se
nado, que !llspóe sôbre c funcionamento de noY.os tursos na Escola' de En..
crenharia de -Ub.erlándi .. e dá outrllof providências; tench> Relatório, soo -ri'
3-63, da Cono.issâo Mista:
~q ao Prcjct< ele Le: nQ ! . 293-B-59 na Câmara e n. 34 62 uo s..
nado, que cria ú ·condomínio Rurai do Piaut e tiá outras providênc1~; tendo Relatár.ifl, sa» .n. 4-63, ela ,com11;são Mis~a.

VO'IAÇA'O

Dtsposit;cc a que se riJfa·e

nt

DO DIA

Orientação para a votação

Vetos

Dw 23 e 25 àe abril:
- Ve.to t_parcia.J.> ao Prvjetc de Lei n9 2 .28.5 B 60 na Câmara e nll·
mero ttlS-G no Senado, que dispõu sõbre o Código Tnbutarw do u.strit.o
l"e11eraJ

'

Em 16 ·de abril de 1993, à-; 21 horas e 30 minut{}s
ORDE~t

a.preciação de vetos pi"Midenciais.

PrOJeto qu,. dispõe V)bre o funcionamento àe novO.!
~J;~~ia~a Escale àe EnoenhQria àe Uberw~,.i.w e àà out1as pro-

39 vete -

s

Do art 29 as palav"ril.s:
" .. e trê,; funçõeo gratifi.cad!l.!:, ~nào uma de D:rl'tDr, LP,
uma d~ Secretár.iú, 'l-F uma de Chefe de .f'unana, 11-F •
uma de CDordenaao:· do lPOl, "7-F' ·.
49 vetn - Pmieto q?J.e eria o Condomínic l:ural IJc, Plaul -e dá
outra,; IJ' oviaénciali

420

Sexta-fi.S'Ira

jDIAftiO DO CONGRESSO NACIONAL

~

Do art. 59, 1 49 as pala.nas: " ... pelo Ml.nl.stérlo da Agrlcul.
tura .•• ";
po ai!'S. 16, as palavras: " ... pelo Ministério da Agricultura...";
Do art. 11, alínea c llB palavras: " ... a critério do Ministério
da. Agricultura ... "l
Do art. 13, as paJ.avta.s: • •• .o Ministério da Agricultura .•• ·~
:t>o a.rt. 15, as palavras: " ••. no Ministério da Agricultura...":
Do art. 18, as pala:vras: " ... t. disposição do Ministério da
Agricultura .•• ":
Do art, 19, lôS palavras: " •.. ao Ministério da Agricultura.,
apre.t<entar ..• ".

~m

----

18 de abril de 1963, às 21 horas e 30 minutos

Abril de 1963

(Seção 11)

EXPEDIENTE
~

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR ·GERAL

ALBE!:RTO DE BRITO PE:REIRA
CHRFR DO SERVIÇO OE PUBLICAÇ6ES

CHEFB DA SEÇAO DI! RI!DAÇlO

MURILO FERREIRA AL VE!:S

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

ORDEM DO DIA

SEÇÃO 11

Vetos presidenciais:
lt - ao Projeto de Lei n9 4.540-B-62 na Câmara e n. 182-62 no Sena.do que orça a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exerç~oio' financeiro de 1963 (veto parcial), tendo Relatório, sob n. 5-63, da
Comissão Mista;
_
lt - ao Projeto de Lei n9 J.662-B-60 na Câmara e n. 189-61 no Se
nado, que assegura aos tarefeiros da Fábrica ~e cal~aoos do Estabeleci·
menta Centrl de Material de IntendAncia do Mm!totér1o da Guerra os be.
~eficios da Lei n. 3. 483, de 8 de dezembro de 1968; <veto total) , tendo
Relatório, sob n. 6-63. da Comissão Mista;
111 - ao Projetú de Lei n9 3. 799-B-62 na Câmara e n. 2-63 no Senado, que estabe!ece medidas de amparo à indústria de transporte aéreo •
dá. outras providências, tendo Relatório, sob n9 7-63, da Comissão Mista.
I" sessão conjunta da. 1" sessão legislativa. ordinária da 5'" legislatura
Orientação para a votação

Impresso nas of icin~ll do Departamento de Imprensa Nacional.

Cédula

Dispositivo a que se refere

n9

veto n9 ! - ProjettJ que orça a Receita e fixa, a Despesa l!o DiS.
trito Federa! para o exercfcio financeiro de 1963)
,
-

BRASÍLIA

ASSINATURAS
REPARTIÇõES E PARTICULARES
Capital e Interior
Semestre •••• •-• • • • • •

Cri

A.np • •.• • •.• • • • • • • • • • •
Exteríor

Cri

Ano •• -••••........ ·

Cri

FUNCIONÁRIOS
Capital

e Interior

50,00 Semestre • ._. • - ..... u
96,00 Ano

Cr$

Cri

39,08
_7G,OO

Exterior

!36,00 Ano

!08,00

º

- Excetuadas as para
e~terior, que serão .f!empre anuais, as
assinaturas poder<~se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses
ou um ano.
,__ A fi!ll de possibilitar a remessa de valores acompanhados de
esclareci!llentos quanto là. sua aplicação, solicitamos dêem preferência
à remessa por meio de cheque 1)U vale postal, emitidos a favor do
T•soureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

As palavras:
" ... inclusive custeio de d~pesa das Fundações e constituição e integralizaçãu de capital nas Emprêsas de exploração
dos serviços público.!: ... '',
constantes:
- Os suplementos ê.s edições dos órgãos oficiais 11erão fornecidos
- do item rr ~ Discriminação da- tteceHa - -.1ran~renHu:1as
aos assinantes somente mediante solicitação.
Correntes - Auxílios da União; e
- do Quadr~' Compartivo da ij.eceita e Despeo- - item a
- O custo do número atraJ,>ado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por
da coiuna ã1~ Receitas <Auxílios da União).
' exercície decorrido, cobrar.se· ão mais Cr$ 0,50.
As palavras:
I
". . . em convênio com a Comoanhia Urbanizadora da Nova
Capital (NO'/ ACAP) ..• ".
21. Juscelino Kubitschek - Goiâa
constantes~
,/ 22. Pedro Ludovico - Goiá.s.
Presidente - Moura anuraae u•SD
- do item c da Discriminação da Receita - ··lTansterencnlll
PARTIDO TRABALBIST,t\,
- SP).
.
Corr.entes - Auxflios da União;
BRASILEIRO
Vice-Presidente - Nogueira da Ga- do item c do Quadro Comparativo da Receita e Despesa
(PTBJ
Transferências - Correntes - Coluna "Receita" (Auxílios ma (PTB - MGl .
Primeiro--Secretário - Ruy Palmei- 1. Adalberto Sena - Acre.
da Unifí_o):
2. Oscar Pessoa (em exercício o i5U•
- d11 Discriminação da Despesa (Divisão do Tesouro') , ver- ra CUDN - ALl.
Gilberto Maplente Eduardo Assmar) - Acre.
Segundo-Secretário
, ba 2.0.00 - Transferências-- Subconsignação 2.2.06,
rinho (PSD - GBl.
3. Vivaldo Lima - Amazonas.
Veto n9 2 - Projeto que anegura aos tarefeiros da fábrica de
Mourão Viei· 4. Mourão Vieira - Amazonas.
Terceiro-Secretário
Calçados do Estabelecimento Central de Material de Intendência ra (PTB - AMl .
5. Artur Virgilio - Amazonas.
do li'Iinistérir da Guerra os benefícios da Lei n9 3,483, de 8 de
Quarto-Secretário Cattete Pi- 6. Carlos Jereissati - Ceará.
dezembro; de 195!!.
nheiro (PTN - PAl.
7. Dlx-Huit Rosado - R. G. Norte.
Totalidade do projeto .
Primeiro Suplente - Joaquim Pa- 8. Argemiro de Figueiredo - PaVeto n9 ~ - Projeto que estabelece medicf:as df! ampa..ro à indúS- rente (UDN - PD .
raiba.
trip_ de transporte aéreo e dá outras provtdéncws.
Segundo Suplente - Guida Mondln 9. Barros Carvalho - Pernambuco
.
(PSDRS>.
o.
Pessoa
de Queiroz - Pernambuco .
Do art. 1° as palavras:
" ... pe,I.~ prazo de 5 anos, a partir de 19 de janeiro de 1962, ' Terceiro Suplente - Carlos Jerels- 11. José Ermirio (em exercício o su•
sati <PTB - CE> •
plente Pinto Ferreira) - Pernam•
e .•• '
buco.
Do art. 2'l as palavras:
Péricles - Alagoas.
" .. _a.!Jsim discriminadas. , •"
REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA i~. Silvestre
Vasconce1os Torre"' - Rio de Ja•
Tabe~".lS:
PARTIDO
SOCIAL
DEl\10CRATICO
neiro.
" ... 1 - Exercício de 1962;
(PSD)
l4'. Nelson Maculan - Paraná.
2 - Exercício de 1963".
Do art. 79 as palavras: " •.. tanto quanto pos.slvel ... "
I
1. José Guiomard - Acre.
1&. Amaury Silva - Paraná.
2. Lobão da Silveira - Pará.
16. Nogueira da Gama - Minas Ge•
rais,
3. Eugênio Barros - Marannâv.
FEDS:RA~
4. Sebastião Archer - Maranhão.
17. Bezerra Neto - Mato Grosso.
5.
Victorino
Freire
Maranhii"
Faço saber que ú Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do nt VII, do
UNIAO DEMOCRATICA NACIONAl
art. 66~ ua constituição Feleral e eu, Ca.'llilo Nogueim da Gama, Vice-Pre- 6. Sigefrêdu Pacheco - Piau1.
(UDN)
sidente 'do Senado Federal, 1\0 exercício da Presidência, promulgo o se- 7. Menezes Pimentel - Ceará
8.
Wilson
Gonçalves
Ceará.
·
guinte
9. Walfredo Gurgel _ R. G, Norte. 1. Zacarias de Assunção - Para.
DEORETO LEGISLATIVO N9 2, DE 1963
10. Ruy Carneiro _ Paraíba.
2_ Joaquim Parente - Piaui.
3. José Cândido - Piauí.
Concede autorizaçãó ao Presidente da República para ausen- ,11. Leite Neto _ Sergipe.
tar-se de Territ61ío Ncreional, a fim de à'tender ao convite ofi- 12. Antônio Balbino (em exercic!o o 4. Dinarte Mari:;: - R. G. Norte.
suplente Ernesto Catalão, do PTR> 5. João Agr!p!no - Paraíba.
cial do Govêrno da República do Chile.
- Bahia.
6.\ Rui Palmeira - Alagoas.
Art. 19 E' conced!da IUterização ao Presidente da República, Senhor 13. Jefferson de Aguiar - Espíritc 7.
E1.1rico Rezende - Espírito San to
João Belchior Marques Goulart, para ausentar-se do Território Nacional,
Santo.
8, Afonso Arinos - Guanabara.
durante o mês de abril de 1963, a fim de atender ao convite do GovêrM 14. Gilberto Marinho - Guanabara. 9,
Padre Calazans - São Paulo.
da República do CN!e, '!)al'a ume 'Visita oficial Aquele pafs ,
15, Moura Andrade - São Paulo.
.lO. Adolpho Franco - Paraná.
Art. 29 Este decreto legislativo entrarã em vigor na data de sua tm- 16. Atillo Fontana - Santa Catarina !11. Irineu Bornhausen - Santa Catalalicação, rl'vogadas as dispos:lções em contrArio.
·
17. Guida Mondin - R. G. Sul.
rina.
.
llenado Federal, em 4 de 1tbrll de 1963.
18. Benedicto Valladares - Minas Ge- 2. Antônic Carlos - Santa Catarin••
r
ais,
.
13
_
DanieJ
Krieger
R. G. Sul.
0Ai\m.o NOGUEIRA DA GAMA
19. Filinto Müller - Matu Grosso.
14, Milton Campos - Mina.. Gerais_
o.idante, no exercício da Presidência
20. José Feliciano - Goiá.s.
15. Lopes da Costa -: Mato Grosso.

1

•

SENADO

I

~

i

PARTIDO LIBERTADOR
(PL)
,

Jefferson de Aguiar (PSD - ES)
PA>
Lobão da Silveu·a (PSD
MINORIP

Aloysio de Carvalho - Bahia.
Mem dE Sá - R. G. Sul.

Llder

PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL
<PTN>

João Agripino <UDI,-

Paulo.

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
'
(PSP>

1. Raul Glubertl - Espírito Santo.
· 2. Miguel Couto - Rio de Janeiro.

Benedicto Vallada:es <MGl

I

I

1. Arnon de Melo - Alagoa.s.
SEI\1 LEGENDA
1. Josaphat Marinho - Bahla
2. Herlbaldo Vieira - Sergipe

ArLw· Virgílio IAM)
V ice-Lideres

Amauri Silva (PR>
Vivaldo Uma (AM>
Bezerra :~eb 1MTJ
UDN
Líder

V ice-Lideres

Eurico Rezende cESl
Padre Calazans (SP)
Adolfo Franl!o . PH)
22

PI.
Líder
~á

17

Mem de

15

'Aloysio de Carvalho tBA)

União

<P. S. P.) ............... .

Ltder

Daniel Krleger IRS>

RESUMO

Democrática Nacional
(U. D. N.l .............. .
Partido Libertador 1.1:'L) .••••
l'artldo Trabalhista Nacional
<P. T. N) ............. ..
P a r t I d o Social Progressl.sta

V ice-Lideres

Wilson Gonçalves 1CE>
Sigefredo Pacheco (Pl)
Walfredo Gurgel •RN)
PTB

Více-Lider

IRS>

2

l'TN
Líder

2

Llno de M<>.tos ISPl
Vice-Ltder

Catete Pinheiro •PA)
PSP

PTB - Nel.<o:r !,1Rcn!ccn.
PSD - eigefredo Pacheco
UDN - Antônio Carlos.
UDN - Padre Catazans.
PL - Aloysio ele Carvalho,

SUPLENTES

SUPLENTES

PSD - Sigefredo Pachec().
PSD - Leite Neto.
PTB - Argemiro de Figueiredo.
PTB - Arnon de Melo.
PTB - Júlio Leite.
UDN - João Agripino.
UDN - Lopes da Costa.
Reuniões: às 16,00 horas.
Secretário: José Ney Passos Dantas,
Aux. Leg., PL-9.

PTB - ?into Ferreira.
PTB - Eduardo Calatão.
PSD - Victo!·ino Freire
PSD - Benedito Valladares.
UDN - Dinartp i'lari?
UDN - Lones da Costa.
PL- Mem de Sá.
Reuniões: 4~s-feL·as às 16:00 horas.
Secretário: Gerardo dma de k'uiar
- Oficial Legishtivo PL-8.
~

AL)

Líder

1. Júlio Leite - Sergip€.
PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO ,
'CPDC>

(P. T. B.) ••...•...•.•.•••

SP)

DOS PARTIDOS

II

PARTIDO REPUBLICANO
<PR>

Partido Tra.balhl.sta Brasileiro

-

PSD

Rio de Ja-~

(P. S. D) .............. ..

(PT~

Aurélio Viana <PSB -

1. Aurélio Viana - Guanabara.
·1\IOVIMENTO TRABALHISTA
.
RENOVADOR
(MTR)

p a r t i d o Social Democrático

Lide r
Vlce-Lider

'>ARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
(PSD)

1. Aarão Steinbruch neiro.

Daniel Krie.ger <UD';
RS)
Mem de Sá - < PL - RSJ
PEQUENAS REPRESEN!AÇõES
Lino de Mato.>

PSD - Wilson Gonçalves,
PTB - Dix Huit Rosado,
PTB - Heribaldo Vieira,
UDN -, Dinarte Marlz.
UDN - JOSé Cândido.

PB)

V ice-Lidere&·

·1. Catete Pinheiro - Parâ.
2. Lino de Matos
<em exercício o
Suplente Llnneu Gomes> - São

I

Comissão. cre. Legislação Social
Presidente
<PTB> - Senador Vivaldo Lima
(9 membros)
Vice-FTesidénte
(PSD? - Senador Ruy Carneiro

ATA DAS COMISSõES
Comissão de Constituicão
e Justiça
~
2~

REUNIÃO. EM 3 DE ABRIL
DE 1963
As dezesseis h:>r~s e trinta minutos
do dia três de abril de mil novecento~
e sessenta e três, na Sala da Comissão
de Constituição e Justiça, presentes os
Sen~ores Sena~ores Milton Campos,
Presidente, Lobao da Silveira Josaphat Marinho, Bezerra Neto' Pinto
Ferreira,
Eurico Rezende e · Daniel
Krieger, suplente; reúne-se a Comissão
de Constiti.lição e Justiça.
Deixam ...de comparecer por motivo
justificando, os Senhore's Senadores·
WiLson Gonç~.lves, Vice-presidente
Jefferson de Aguiar, Ruy C a :·n:oiro:
Amaury Silva e Aloysio de Carvalho.
· ·O Senhc.~ Presidente concede a palavra a.o SE'nhor Senador Eurico Rezende. que relata. favoràvelmente o
Proiek de Lei do Senado no 59262
que dispõe sôbre a verba de amrta·:
rn~>ntos dos Institutos de Aposentadoria e Pensões é do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores
do E-stado situaáos em Bra.sília aos
atuais moradores.
'

TITULARES

PSD
Walfredo Gurge:
José Guiomard
Raul Giuberti
PTB
Amaury Silva
Beribaldo Vieira
UDN
Eurico de Rezende
Antônio Carlos
MEMBROS SUPLENTES

PSD
Leite Neto
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Júlio .Leite
PTB
Aurélio Viann"'
Pessoa de Queiroz
Vasconcelos Torres.

O Senador Eurico Rezende. previa ...
mente ao relator o ProJeto n° 5!í-62,
decia:ou, para constar da ata. que,
Lopes da Costa
V ice-Líder:
na h1póte~e de a proposição ser conZacarias de Assunção
Raul Gi'lbertl IES)
vertida em lei.. não se beneficiará
( P. D. C) ............. ..
Reuniões: As quartas-feiras, às 113,00 nem solicitará ou ~ceitará a Vll;ntage.rr{
Movimento Trabalhista' Renohoras.
prevista no Projeto.
vador <MTR) ............ ..
Comissão de Constituição
Em discussão. o Sr. Senador DaSecretário: Cid Brugger
e
Justiça
64
niel Krieger manifesta-se contrário
.... 'U legenda ................ .
2
ao Parecer do Relator, no que é sePresidente UDN - Milt:m Campos
Vice-Presidente - PSD - Wilson
cundado pelos Senho~es Senadores ,JoComissão de Seguranca
Total ................••
66 uonçalves
saphat Marinho, Pinto Ferreira e B~>
zerra Neto.
PSD - ,Jefferson ie Aguiar
Nacional
~
- Ruy Carneiro
Em votação, verifica-se empate.
· PresidentP - Z<tc.:trias de Assump- Lobão da Silveira.
BLOCOS PARTIDARIOS
ção- U. D. N.
- J 3avhat Marinho
O Senhor Presidente, no uso de suas
1'
Maioria 139 Membros):
Vice-Presidente - Silvestre Péri- atribuições regimental.s, desempata,
rTB - Amaury Silva
cles - P. T. B.
- Bezerra N~>+ _
contràrlamente ao Relator. e. designa,
PSD
José Guion.ard - P. s. D.
- Pinto Ferreira
para relatar o vencido, o Senhor 'sePTB
UDN - Alo.~ ·o de Carva!h()
Vitormo Frr ·e - P. S. D.
sador I;'into Ferreira.
- Eurieo Rezende
uscar Passos - P. T. B.
21' - Minoria 117 Membros) :
Prosseguindo, o Senhor Presidente
Irineu Bornha usen - U. D. N.
SUPLEllTES
dá a .palavra ao Senhor Senador JoRaul Giuberti - P. s. 9,
UDN
saphat
Marinho, Relator do Projeto
PSD - Menezes Plmen
PL
Suplentes
de Lei do Senado n9 54, de 1962 que
- Leitt Neto
nova.
redaçgo aos artlaos S58 e
dá
- Benedicto Valladares
31' Pequenas Representaçõe& <9
1. Ruy Carneiro - P. S. P.
1.605, do Código Civil.
"
- Aarão E·te:noruch
Membros>:
2. Atillo Fontar
- P. S. D.
- Heril' ·Ido . Vieira
PTN
1. .)ix-Huit RosaC:o - P. T. B.
~roferido o parecer do Relator, con'-q
~
~·
..
~
Virgfllo
PSP
2 Eduardo Catalão - P. T. B·
clumdo que o Projeto aguarde a apre..
- Argemiro. de Figueir .;;do
PSB
1. Adolfo Franco - U. D. N.
sentação da reforma geral do Código
- Sil vest!'e Pérlcles
MTR
2. Em'"o f"ezende - U. D. N.
Civil, para exame do a.ssunto dentro
PR
UDN · - A!tins" Arinos
1. MiguPI Couto - P. S. P.
dt? espí~ito e da apreciação ampla da.
- Daniel Krieger
POC
Senado Federal, em 3 de abril de lei, nn mtegridade de seu sistema.
- João Agripino
1963
Josaphat Ma:·inho ISem Legenda).
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias
Em disc\l$ão, r.lío havendo quem se
Cficial Legislativo PL-8.
manifeste contra. o Senhor Presidente
Reuniões:
Quar:as-Feira.s,
·
às
LIDERANÇAS
lJ DIRETORIA DAS COMISSõES submete a. votação, sendo o Parecer
S.
aprovado por unanimidade.
1
1 - DOS BLOCOS PAUTIDARIQSI
IComissão de Servico Público De acôrdo com o artigo 82, ParáMA10RlA
.
Comissão do Polígono
Civil ~
,. grafo único, o Senhor Senador Milton Campos p:u:s.a a presidência ao
I,fãer
das Sêcas
TITULARES
' Senhor Senada. :lobão da Silveira a
Barros Carvalho <PTB - P.l!:)
'l'lTtJLARES
.
. .
fim de relatar,. favoràvelmente, o RePTB -- S1lvestrw Pencles - Presl- ouerimento 49-63, do Senhor Senador
Vice-Lideres
PSD - Ruy Carneiro - Presidente.
dete. •
.
Vasconcelos Tôrres, solicitando que 0
Victorino Freire IPSD - MA)
PTB - Aurélio Vlanna
Vice- 1 PSD -. Le1te JS eto ....; V!Ce-Presl- Sen "o Federal manifeste seu rego.
Vasconcelos Tone~; tPTB - RJ) Presidente.
I
dente.
_.sljo e dê seu aplauso, assim no ãm-

P a r t i d o Socialista Brasileiro
<P. S B.l .............. ..
Partido Republlcano <PR> ..•
Partido Democrata Cristãc

Líder

Miguel Couto IRJ)

u'oN

l
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Abril de 19C3

b~t0 n2l:i"?a1 con_1o no plano interna-1 cação e Cultura, o c1:édito especial. de\ Guida Mondin.
da Mesa da Câmara. Municipal
CIClL:.l, a 1.nJ;caça.o do escntor Carlos 1 Cr$ 2.5CO.uOlJ,uO destmado ao .e9-mpaDaniel Krieger.
de Nazaré Paulista, SP;
D
a e ALCh ~de para receber , menta d,,,, gabmetes e labora tonos de .
o
l\ :'.d ce .. téralura.
História Natural, Física e Química do
Mem de Sá _ 32.
- da Mesa da Câlllara Municipal
E:11 d'~cL:··?,o. é e•ro·.'::.:o un:\nime- 1 CBfinúsio F'ederal do Território do Rio I
de Osasco, SP;
0
nL:J.c.
·
· I ranco.
/
SR. PnESIDE~TE:
!
da Mesa da c&m~ra Municipal
tanw'o
encer-, Nada mais havendo a tratar, enA lista de presença registra o co1n- de Pataguassú Pauli~tta, SP;
.. ~~à~~
a eu
i cen·::-se a rennifio, lavrando eu, Vera; parec1mento de 32 ~rs. Sensdores. ,
_ da Mesa da Cc\mara Municipal
la'\;ro a pre-: de Alv~1·c:1n·a ~d~fra. Secretária, estH I Havendo nun:!ero regnnental, ded:Mo de Ribeirão Préto, Sl';
<tiJLO'V:il.\ll. ~e;·á as.situda ata, CJUC uma vez ap_rovada, será as-! aberta a sessao.
: ;:1nr.dn pelo Sr. Presidente. - Sena-, V·.
l'd a t
, - da Me.sa da Cúmara l\'!Gnidpal
'dor ,;.Jene,ses Pimentel, Presidente.
! at ser- ' a a a.
de R:o CLno, SP;
1
O Sr. 29 Secretário lê a ara ('U, · _ da Me.sa d:t C:'c!r.~·ni Muni~ipa.:
,
CO· ~EV.CAO DO SPROJETOS DISTRI- . sessâo an :2rtor, que, posta "n'. dt Santa Fé do Sul, !3P;
C:·
"''>:C3,
g:;:íDC''l. E);1 2 DE ABRIL DE 1963, 1
d1scussão, é ap;o~ada si!in <lelJtl:i
Municipa:
;: ~Jh:icas FEIA CO~fi1:")Sfi,O DE EDUCAÇAO
tes.
E CULTURA
o sr. li? Sec!·c:tário dá çc;nla d'J
à. a T\1c:;a da C;\iJ·;:J ~'::t .tvlunisip:d
· P · - P;·ojeto de Lei da Câmara nú- :-·.eg uinte
de S o C:· r lo::, .:~P;
~'·.s com:o.'ÕC;; · nir·~o 1~5. de 1959, que 1•:duz as taxas
A·~ lG .11;\;
;_.. _-c,:, 2 s o.& ~c- r:.:-!ais iEciclentcs sôtrc livros· e delas
dt
1 ·:.c12no, In- Ln1t:J. os liyros didáticos.
1) Apef(JS no sentido da rapl~:_·c -~e Sàc Pa.ulo, bP;
uproí;r,~ç:âo das
seguintc:i p.-ot.J- da l\1e>a aa Camara lvilmicip.i:
~·
'L~n;i~,;i~:~;' cfl~~~; ;':lÍco ao Sr. Senador Padre
sz(ões:
de S. An~ú:1io d~ Po~,,e, SP;
- Ern0tHla Constitucional n" 3, dr1
d D'. ,, . d "" .· d ;
1
29 - Projeto de Lei do Senado nú1961. aue altera 0 § 1y do art. llll .;:a , . a >I e ,:J~l3 a -:uc.e aae Húr.Jl
.•
'~
" no, .. r.o.
'
' ,.,
;nero 5.!,. d~ 1962, qu~ declara d~ u.ti,D:ê ... ,, c.,_ cnHl.,.u., .. c.r, ro.n n.o,l:o: r:c~r~de publica o Instituto AnatomJco Constituição lo'i;de,al (Aposenta.ctu·:~u 3ra.sW:cLa de Suo f'a\uo, SP;
.. :Lé·.• :J~'l, o Sr. !:Oe;udor Zacanas ue Benjamin Bantista, sediado no Rio de aos 30 anos de se viço público):
....:._ d:t Mesa da CâaJ~ra M'm:cipa;
'\
A~.:· '-:~.;ao.
Janeiro, E.stE',io da Guanabara.
- dos funcionários do IAPI da .ba- . de 'I'rE·membé, SP;
E
e aprov,:da a Ata da retmião
Distribuído ao sr. senador Padre hia, (memoria !com 30 assinaturas ; : _ da :1>/Iesa da Cârr.-n a Municipal
arte.
Calazans.
dos funcionários do SanatóriD de Vera Cruz, SF;
Inicialmeníe o Senhor Presidente
39 - Projeto de Lei do Senado nú- Cardoso Funtes, em Jacarepa;;•1i1,
- da Dil eto:·ia do Club2 dos Opecc;nc2de a pe!av;a ao Sr. Senador Se- mero 22, de 1955, que cria a cadeira Guanabara, memorial com 90 assina- ;·ádos, em Januúns, .:\1G;
ba;tião A><::her, que lê parecer pele. de 1Vretodo1G7,ista da História.
da Conf.çdcrudío :..racional do~
ap;o·,·2J.o do F'l'OJeto de Lei da CâmaDistribuído ao Sr. Senador walfredo turas);
ra n9 8, elo 1963, que prorroga pelo Gurgel.
- dos funcionários do I.A.P.I. da, l'ra"lalhadores no Comercio, do Rio
prazo de um exel·cício a vigência da
Em 3 de abril de 1963. - Vera de B·ahia \memorial com 30 as.sm<:~'l ... de Janeiro, GB;
L e~ n? 3. 974, de 25 de outubro de 1961. All;arenga Mafra, Secretária.
rasJ;
.
_
.
l
da Diretoria da A.'..'OCiação d<J3
qu;o concede crédito especial destinado
~ Comumcaçao de ele1,·clo ~ . 3uboficiais e Sargento;; da Marinln,
a, obras da rodovi.:t Belém-Brasília.
l ------ ..-·---------..
1
posto;
1, no Rio de Janeiro, GB;
Em discussão, a Comissão aprova o ATA DA 14' SESSÃO, EM 4
- de Chefe do Gabinete Militar da . - da Diretoria da Federação r-aPn2ce;· do Relator, por unanimidade.,·
DE ABRIL DE 1963
Presidência da República;
ranaeme dos Se1 vidore> Públicoó;
Prosseguindo, o Senhor Presidente ;
da Diretoria do Si~dicato do~: _ da Diretoria d'. s 0 c;edade Ora,
concede a palavra ao Sr. Senador 1 1' Sessão Legislativa, da 5ª'
Trs.balhadores nas Industrias ua I tória de Florianópolii' se·
[rineu Bornhausen, que, em Parecer, 1
Construção do Mobiliário de Brasimanifesta-se pela rejeição do Projeto lj
Legislatura
lia, DF;
da Diretoria drJ. Smdicato dos
de Lei. da Câmara n9 181, de 1961, que
.
.
. . Trabalhadores nas Industria da Consconcede isenção das tarifas postais te-: PRESID:tl:NCIA DOS SRS. NOGUEI- da D1retona do Cent10 Operano trução e do Mobiliário, de Dom Pe··
legráficas aos. sindica~os de classe em
RA DA GAMA, GILBERTO Ma- de Campo MaJOr, FI;
drito, RS;
todo o terntono nacwnal.
RINHO CATETE PINHEIRO E
-' da . D\retoria do Sindicato ios \ _ da Diretori 8 da M•>odação ,. .)S
Em diEcussão, e. éomi.:;são aprova 0
JOAQUIM PARENTE.·
Enfe1meu?s e Empre_gados em Hus· Subtenentes e Sargentos da .GuarmParecer do _Relator, por unanimidade.
As 1.4 horas e 30 minutos acham- pJtals
e Casa de Saude em Mact:o. cão de Ijui RS·
(.
Nada ma1s hav_c;ndo que tl'atar, en- se presentes os Srs. Senado;·es:
AL;
i.
,
'
cerra-se a Reumao. da qual eu, Ale·
•
•
• •
i
da
Diretoria
do
Asile
Nossa
SeAdalberto Sena.
xan·dre Pfaender. Secretário, lavrei a
- da D1retona ~a Assoo::o.çao do' ! nhora Mãe de Drus ele Tupanciretã
presente Ata. que. uma vez aprovada.
Estudante~ Secundarias, Jeqme, PA; i RS.
'
'
José
_Guiolilard.
será aEsinada pelo Senhor Presidente.
- da Mesa da Câmara Mun;cipa. i
Cattete Pinheiro,
Prestação de contas da cota do
de Aparecida, SP;
Impôsto de Renda recebida das
Eugênio Barros.
Prefeituras Municipais:
- da Mesa da Câmara Municipal
Comissão de Educação e Cultura
Victorino Freire.
de Ara•raquara, SP;
..:... do Prefeito Municipal de AmaATA DA 2~ REUNIÃO REALIZADA
Joaquim Parente
- da niretoria da Associação :i.l~ :ante, PI;
EM TR:tl:S DE ABRIL DE 1963
Advogados
de
São
Paulo,
SP;
do Prefeito Municipal de Igaci,
JQSé Cândido.
(ORDINÁRIA)
< t
Mesa da Câmara Municipal AL;
M"!nezes Pimentel.
dt Barretos, SP;
do Prefeito Municipal de ItaAs dezessete horas do dia três de
Walfredo Gurgel.
abril do ano de mil novecentos e ses- da Mesa .da Câmara Municip3.! 'Jaia.na, SE;
senta e três, na Sala das Comissões.
Argemiro de Figueiredo.
de Baurú, SP;
do Prefeito Municipal de Ceres,
reúne-~e a Comissão de Educação e
Cultura, sob a presidência do Sr. Se- da Mesa da Câmara Municip:lJ GO;
b-oão Agrii::ino.
nador Menezes Piment.el. presentes os
de Bento Abreu, SP;
- do Prefeito Municipal de Brotas
Barros Carvalho.
Srs. Senadores Mem de Sá. Walfredo
da
Mesa
da
Câmara
Municipa!
ie
Macaubas, BA;
Gurgel, Adalberto Sena e Antônio CarPesso,a de Queiroz,
dt• Ca.mpos do Jordão, SP;
- do Prefeito Municipal de oores
los.
:ie
Campos, MG;
Pinto Ferreira.
- da Mesa da Câmara Muuh:ip ti
Deixam de comparecer. com causa
de Capivari, SP;
- dO Prefeito Municipal de ItuiuSilvestre Péricles.
justificada, os Srs. S~nadores Padre
laba, MG;
Calazans e Pinto Ferreira.
- da )Mesa da Câmara Municip.il
Rui Palmeln.
de Castilho, SP;
- do Prefeito Municip.al de MoeIniciando os trabalhos, o Sr. PreHeribaldo Vieira.
sidente procede à leitura da pauta
- da Mesa da Câma,ra Municipal·lma, MG;
.
.
.
dando conhecimento aos Srs. senaLeite Neto.
d~. Garça, SP;
- do Prefeito Munic:o,:>al de RIO
dores das .matérias sujeitas à apreNôvo, MG;
Eduardo Ca.talão,
ciação.
- da Mesa da Câmara MuniC!p::.l
cte Ilhabela, SP;
- do Prefeito Municipal de PequeJosaphat 'Marinho,
A seguir. foram relatados e aprori, MG;
va!!~ os seguintes pareceres:
- da Mesa da Câmar». Municip·•l
Eurico Rezende,
- do Prefeito Municipal de Sã.o Rode Irapurú, SP;
Pelo Sr. Senador Walfredo Gurge1:
que de Mina.s, MG;
Raul Giub6rtl,
- da Mesa da Câmara Municipal
Projeto de Lel da Câmara n9 103,
- do Prefeito Municipal de São José
Aurélio Viana,
de Itaberá, SP;
de 1962, que autoriza o. Poder Executido Alegre, MG;
vo a mandar pr()mover a publicação
Milton Campos.
da
·Mesa
da
Câmara
Municipal
- do prefeito Municipal de ponte
das obras completas de Euclides da
de José Bonifácio, SP;
Nogueira da Gama,
Nova, MG;
Cunha e dá outras providências. .
- da Mesa da Câmara Municipal
- do Prefeit<J Municipal de Santa
.dezeiTa Neto.
PelD Sr. Senador Adalberto Seru:
de Matão, SP;
Amélia, PR;
Projeto de Lei da Câmara n9 166,, Adolpho Franco.
- da Mesa da Câmara Mun!~inal
de 1962, que autiriza o Poder Exe-l
- do Prefeito Municipal de ToleMa,rtinóoolis. SP:
do, PR:
entivo a ~~.brir oelo Ministério da Edu- At!I!o Fontana.
I
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ANEXO 1

Ns. 35!r e 363,. dO Sr. 19 Secretário Gi\rais,
da Câmara dos Deputados, encami§ 19 A Policia

Cargos de Prommento em Comtssao

Federal incumbe, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - , além das atribuições contidas no ar- -N\1 de li
I
I S!mbolo
DENOMINAÇAO
.eto
de
Lei·
da
Câmara
\
t.ig 0 19 desta lei, 0 exercício da ceri~
Proj
sura de diversões públicas em todo Cargos
I
25, de 1963
Pais, sem prejuízo da· competência
.1concorrente das polícias est-aduais nos
I. Chefe de Polícia do IJepartamento Federal de Se1
têrmos da legislação vigente,
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
gurança Pública •..••..•.•••.•••.•.••.••••••••.
1o
N° 4.823-B, DE 1962
Chefe do Gabinete de Departamento Federal de Se1
i 29 O atual Serviço Federal de
gurança
Pública
...............................
.
2 o
v congresso Nacional decreta:
Prevenção e Repressão das Infrações
1
Tesoureiro do, DFSP ·......•.•...•••••••••••••••••••
~ 2 o
Art. 19 . 0 Departamento Federal contra a Fazenda Nacional <S .. F.
1
Superintendente Oura! do DFSP •• ,, • , , • ,, • , ••• ,,,
20
4
Superintendentes ................................... ..
30
de Segurança Pública - D. F. S.?. I P. R.), com esta ou outra denomma7
Diretores ......................................... ..
30
- é o órgão por mei~ do qual o Go- ção, será integrante da Polícia Fe8
Diretores de Divisão ............................... .
4:0
vêrno da União reallza, em todo o dera!
20
Chefes de Serviç'l ou Dirétores de Serviço ••••••••
50
território nacional:
'
.
4
Chefr..s
de
Serviço
•...•••
'"
........................
.
60
49
a) serviços policiais em proveito da
Art.
A aquisição de ·materJal,
4
Chefes de Serviço ....••••••..•.••••••••••.• ~· •••••.
70
bem como N obras que se tornarem
11 egurança pública do Pais;
b) a s-uperintendência dos serviços necessárias, ser~o efetuadas ~ediante
ANEXO 2
I
de policia marítima, aérea e de fron- concorrência publica ou prév1a co1eCARREIRA POLICIAL - POL - 6QO - SEGURANÇA PúBLICA,
teiras;
ta de preçQJ pelo D. F. S. P., obser- INVESTIGAÇAO, PREPARAÇÃO PROCESSUAL, PERíCIA E VIGILANCIJ
C) a investigação e a apura9ão, por vadas as normas adotadas pelo De- ~~------------~----~-------------------N9
de 11
/.
iniciativa própria ou a ped1do das partamento Federal de Compras.
. Código
CarDenominação
Nível
Qualificação
autoridades policiais, do Ministério
Art. 59 Fica o D.F.S.P. autoriza- gos I
1
público ou da Justiça dos Estados,
20 1 lnspetor-Chefe
Territórios e Distrito Federal, da.s in- do a criar e a manter, .em suas ofiI POL-6011 Especial 1 Nlvel Universitário
I (Artigo
frações penais em detrimento de.!>ens, cinas, uma seçi0 para prestar seri 75>
serviços ou interêsses da Uruao e viços às demais repartições do sj'!r10
B
POL-602
Nível Universitário
18
daquelas que, por sua natureza ou
amplitude, transcedem do âmbito de viço ·público federal, ficando o resI 18 B
17
Nível Universitário
I POL 602
uma Unidade Federada;
pectivo pessoal submetido às leis
10
Inspetor A
I MA
d) a prestação de assistência clen- trabalhistas,
curso Secundário
50 . Sub-Inspetor B
I POL 603t. 16
tlfica e técnica às instituições poliArt. 69 O D.F,S.P. promoverá
I 16 B
ciais das Unidades Federadas;
I
POL 603
15
Curso Secundário
70
Sub-Inspetor A
para o desemP,_enho de suas atribuiJ 15 A
e) a supervisão e a coordenação
ê ·
to
Curso Ginasial
dos serviços policiais relacionados ções, os conv mos quê se
rnarem 400 \ Agente de Pollcia I POL-604\ 13
com a criminalidade internacional. necessários, na forma da legislação
~~L-605 12 1 Até 29 ano Ginasial
300 ~· Patrulheiro
Parág~afo único. o Departamento em vigor.
1 12
Guarda
Primário completo
j POL-6061
10
Federal de Se-gurança Pública será
Art. '19 Aos agentes federais, eli·- 1200
I 10
·
dirigido por um Chefe de Polícia.
I
Art. 29 como órgão de impuis!ona- pecialmente credenciados pela Chemento técnico, científico e funcJOnal, fia de Policia, quando ·em cumpriObservações:
de apóio dos serviços de policia do mento de diligência policial, será a.s111 - As funções de Inspetor-Chefe e Inspetor que tenham atribuição
Pais, compete ao D.F -~·~· ~riar e segurada ·prioridade eni todos os ser- de Políc1a Jud1c:ária, sómen~e poderão ser exerc1das por Bacharéis em
manter em estado de efJcJêncJa:
a) uma rêde de telecomunicações viços de transporte e de comunica- Direito.
. • .
d H~
·
2° - As funções qe Perito-C:i:nmal se:·ão exerc:dil:'> por quatro 141 lns
de acôrdo com as exH~;encJas a """- ções, públicos ou privados, no terri- petores dos qua1s um será méd1co um engenhe1ro e dois qu1m1cos.
nica moderna e do interêsse nacio- tório nacional.
39 - A.~ funções de Perito-Cnmmal, para cujo exercício não seja neces
na!;
sário requisito de curso univPrsitário, serão exerrida,, oor Sub-lm;petun•s
b) um Instituto central de pronArt. 89 A correspondência de ser- ol>riga~ónament~ lle.bi!.ttüdo~ em cursos especificas da Aéadem·a de Po11c1a,
tuários e documentação clactiloscói
49 - As funções de Escriv~.o de Pu 1c1a s ..~ ao exereJGil.s poJr ;:;uv-lll~peto
viço do D. F. S. P. E a das policias re.S ou Agentes de Policia.
pica, apto a atender às necessidades estaduais com o D. F. s. P. gozarão
59 - As funções ·de Datiloscop:...ta serão exe!·cioas pnr Su:J 1ns~·etorps
e conveniências dos serviços de !mi- de franquia postal, telegráfica e de A ou Agente~ de Pohcis, i>brigatóriamente nabllltados em curso especifico
:la Academia de Policia.
gra"ãO e da J'u.stiça civil e militar;
~
outros meios de comunicação, median69 - As funções de Auxilia! de Datiloscopista etn núrnero de q·~Ji'en~a
c> Um Instituto central de estudos te o emprêgo de carirr.bo especial. serão exercidas flor Pa trulbeiro o•J Guarda. Para o exererc;o a a tUJr(:ão
e pesquisas criminalisti~as, al?arel.haArt. 99 Enqúanto não .,;r elabora- de Auxiliar de Datilr.scopista sera necessario babilitaçào em curso cspeci
fico da Academia d~ Policia.
do para proporcional onentaçao c1entifica e tecnica às investigações;
da lei criando o Quadro de Pessoal
711 - Os Patrulbein~ e GuHda. serão empreg,1dos exclusivamente no
d> um serviço de informações sõ- do D. F. S. p, vigorará o Q•1adro Pro- policiamento osten&ivo, H'$.Sa:;-ac!•J o orevisto no 1tém 69.
-bre crimes e cr!minGsos;
visórlo Anexo, já aprovado pelo M!ANE..."':O 3
e) um centro de ensino especial!- nistro da Justiça e Negóciõs
IntesHvrço. ADMrNisTF~çÃo, EscRIToRIQ E Frsco
zado de alto nlvel, para promover a tiores.
Grupo Oc1<paczonal: AF· HJO Admzmstração d~ Material
formação, o treinamento e o a per• ___ ___ __
__
Parágrafo único. As admissões se- Número
,
··~
1
feiçoamento do pessoaI :
c
matéria rão feitas mediante concurso, de i
de
ódigo
Série de cias.ses ou Cla.,se
Nível
f> meios de difusão de
acôrdo com as instruções que forem : Cargos
I
. - - - _______
doutrinária, informações e estudos baixadas pelo D. F. S. P.
sôbre a evolução dos serviç-os e téc1
AF-101·16-s
Almoxarite s ............ ·......
16
nicas pol!ciais dos diferentes países. .Art. 10. No prazo de 90 movental
3
AF-101-14-A
Almc~xante A .................. !
14
d
dias, o Poder Executivo expedirá o
S
AF-102·10-s
Arm··zPr:isia B ................ /
lO
Art .. 3Q O D.F.S P. compreen et d
F S P
t b
3
AF-102- 8·A
Arma7emsta A ................ !
8
1
rá, essencialmente:
Regulamen
o 0
·' es a :e1
\
AF-103 16-c
! AJ'r-,<tPnte comPrcral c ........ /
J6
1
AF-103-14-B
\ Ass·s entp Ct>ffiP' r1al B .. ,. .... 1
14
a> Gabinete do Chefe de Policia:. rendo a estruturação do.s órgaos.
bem como suas atribuiç_ões e normas , _ _1_ _ _ ~-1~3-12· A ---~sr~ten~ _f'~.Jer_:ml ~ __:_:_:·~- 12
b> Conselho Superior de Policia;
_
C) Pol!cia Federal;
de serviço. Ficam revogados
Grupo oç:upaczonal: AF -2<'t - Adm.n,strat·~o
d> Serviço Nacional de Informa- r;;oA~~- ellseus oari!;rrafos da ~ei a~~= - ; _ - - - , - - - - - - - - - · - - - - - - - - · - - - - ·---·--- ·-·--

)

nha.n<io autógrafos dos seguintes

nq

'

I

!

1

I

\

I I

I,.,.,.. .

l
I

I

I

I

--·--

I

I

°.

ções;

e>
t>

mero a-751, de 13 de aoril de 1960,
Academia Nacional de Po:ü.·ia; a Lei n? 2. 492. de 21 de maio df Hi55
Instituto Neciona! de Identifi- e disposições em contrário.

caçôes;
g) Instituto Nacional de Cr!m!naJ!stica;
h> Policia Metropolitana de Brasília;
!> &u~rlntendência de Administraçao: .. ,

Cua~egeosro

1
Art. 12 Esta lei entrará em vigor 1
na data de sua publicação.
comissão de Redação, em 2 de abril
de 1963. - Medeiros Netto, Pre5idente. _ Gil Veloso, Relator. - Joãc
Herculino. -

Arnaldo Cerdeira.

jl

:o

AF-201-16-c
AF-'lfll· 14-s
AF :'t:l-12-A

20

30
30
40

20

Códlgo

1
.,

AF·'202·10;
AF-:!Il2- 8-A

AF .. 204- 7

Série de Classes ou Classe

Ntvel

I,

Ofic'al de l'.dmini;;traçâo C ...
OficlaJ rle 1\dmmistraçáu B ... 1
Ofrc:al •Je 1\dministraçiJc A .. '\
Escriêura.l'lo B ................ .
Escrrturáno A ............... ..
Escrevente-Dactilógrafo • ··, , .,

------~--~------~-------

16

14

12
10

8
7

42M

Sexta-feira 5
Grupo Ocupaciona

Número

I

Ca~:o.!! \

Abril de 1963
1

Código

!

U-4/JO -

.

Mecantzaçao tl1 Escritório

Grupo Ocupactona : A-800 -

Nível

Série de classes ou Classe

-------~~--------------~-------L---------------------------1:
AF-401-16-B
1 Técnico da Mecanização B
)
Hl
3
B
AF-401-14-A
\ Técmco de Mecanização A

::::I

1

----~------------~-----------Gn•po Ocupacionai: AF-500 -

secretariado

Código

Série de Classes ou Classe

-

I

..............
................
................!

a

\

Taquígrafo
D:wtilógr ato B
Dactilografo A

AF-501-14
AF-503- 9· B
AF-503- 7-A

Nível

9
'l

Grupo Ocupaczonal:

!

Ca~oo \

Código

AF' 60{) -

I

-

Técnzca de Adrnmistração

,I

Série de clas.<es ou Cla,sse

Nível

\

I

AF-601·18-B
AF-6[•1-17-A
AF-602-16· B

AE-6{)2-14-A •

1

I
1

1

Técn1co de
Tecmco de
Assistente
Assistente

:
Administraçao B ...
Admmistração A ... I
de Admmzstraçao B!
de Admims•raçâo A:

-·-

~

18
17
16
14

J

i

------~----------------------------------------------ANEXO 4
SERVIÇO;

G•·upo Ocupacion:tl:
- -·-- · - - -

.~-100

-

ARTÍFICE

A

Airenarza, Cantaria e Pintura

--------------------------

Numero /

ête

Códigc

Cargoo

~

Shlo dO

--- -

Cl'~" Cl~>< ~
'"

--------------~
A-101·10
..:;
A-101- 9-B
A-10'1- 8·A
A·l05-lo-c
1 Pmtor C ......................
A-10b· 9-B
1 Pintor B ..................... .
A-105- 8-A
I Pintor A ..................... .

)i!g;::~~~ ~ ::: :::::::::::::: J·t

2
2

2
2
4

~

I
---------

I

9

8
10
9

8

Artes Du:ersas

A-3il4- 5-A

~

I

Código

A-406-12-D
A -4()6-1 O-c
A-406- 9-B
A-406:. 8-A

Artes

Grátzca~,

I

Encadernador
Encaderr.aooz
Encadernador
Encadernador

D ••••••••••••••

·1

C ._............. .
B .............. .
A .............. .

I
1

Carpinrana

9
8

Ci~il, Na,;at e Marcenana

g
8

l

Código

10

- ---·----·-··--------·---------

Série d?

Clas~es

I

ou Classe

Nível

/

----------,--------------· ------------ 1
1
1
1
1

1
1

I

1

A· 902-10-c
A-902- 8-B
A-902- 6· A
A-903-10-a
A-903· 8~A

li

Correeiro e Sapateiro c ..••••• \
Correeiro e Sapateiro B .•••••. \
CorrN'iro e Sapat.eiro A ..••••.
Entelador e E~t0fnrtor B ...... 1
1 Enteia dor e .Estofador A ... •••••/
1

Grupo Ocupaczonal: A-1200 -

Numdeero
Cargoo

I

I

Código

.

--

10
11

'

10

I

Instalações Hidráulicas

Série de classes ou Classe

Niyel

I
----------------------------------------------------------1
1
2

1

A-1201-10-B
A-1201- 8· A

\I Bombeiro Hidráulico B ........ \
Bombl'iro Hidráulico A

--------

...... .

Código

de

1«1
I

I

-------------------~-----·

Mecânica

Série de Classes ou Classe

l

Nivel

I

I

.. ,

---·-------------- ------------

4
2

A-1301-12-D
A-1301· 10-c
A-1301- 9-B
A-1301- 8·A
A-1305-12-D

2

A·l3<l5-10-c

4

A-1305- 9-B

4

A-1305- 8·A

~

I

Operador
Operador
Operador
0Derador

I

D ••••••••• I

A ••••••••• \

12
lO
9
8

Mec~~~~o d~ ~:~:~~~~. -~. -~~~~~

12

c .•••••••. \
B .•••••••• 1

Mecamco de Motores a <..:omoustào c ................. .
Mecânico de Motores a Com-

I Mer~~~~!o d! M.õiõ;~~' ·~ · "êõm:
\

2
2
4
4

Mecâmco
Mecanico
Mecânirc
Mecàn1co

A-1306-12-D
A-1306·10-c
A-1306- 9-B
A-1306- 8-A

tmstão A
Mecâmco de
Merl\niro de
Mecânico de
Mecânico de

!

Grupo Ocupaclo?zat· A -

Série de Classes ou Cla.sse

Código

11

_

lO

10

9

••••••••..•...••••
Máquinas D .....

8
12
10
9
8

Mo\ quinas C ..••.
Máquinas B .•••.
Máquinas A ..••.

--~'

N!vel

Cargoo
1
1
1
1
1
1
1
1
_:.____:.

!

:1
2

lO

a

u

I

Numêro
de
1
Ca~oo \

•

12

10
g

!

-----.,--------------,------

5

N!vel

Série de classes ou Classe

•a

12

Grupo Ocupacional: A-9GO P..<,tota·za, Enf!'lacão, vc!CI.me, Polearne,
Isolamento, Sanarm za e COI rearia

Cargoo

Papelar•a e Tipogra'fta

12
10

-·-------~---- . -----------·------·-·_j __ ... ----

6

Come1vrdor de material rodante!

1

Grupo Ocupacionat: A 600 -

de

I

A-804- 8-A

Numero }

1
----------------- -------------·

Numero

A-804- 9-B

Nhol

I

Nivel

Série de classes ou Classe

Código

Grupo Ocupacwnat: A 400 -

1
1

A-804-10-c

i

I

c"'"'

Eletricista Enrolador D ...... ..
Eletricista Enrolador c ....... .
Eletricista EnrOlador B ....... .
Eletncista Enrolador A ....... .
Eletricista Instalador D ••••••.
Eletricista Instalador c ...... .
Eletncista Instalador B ...... .
Eletricista Instalador A ....••.
Eletricista Operador D ..•.••••
Eletricista Operador c ........ ,
Eletncista Operador B ......•.
E'et.ncista Operador A ........
Artífice de Aparelho de Telecomumcações D ........... 1
/ Artífice de Aparelho de Tele-\
comumcações c ........... 1
Artífice de Aparelho de Iele-1
comunica<;Õe8 B ........... ,
Artífice de Ap?relho de Telecom•micações A ........... 1

Grupo Ocupactonal: A-13<'0 -

1

-

I

1

---------:,::--

I

Numero 1
de
Cargoo \

"'''' do C"'"" ou

1

10

I
------------- - -.................
----- 1
1
'
A-303- b
1 Vldracelro
8
I'
A-3U4- ti-a
I <..:ou~ervaoor de matena rodante:

12

1
1
1
1
1
1

Nl>ol

I

Grupo Ucupaczonal: A-300 -

Numero
de
Cargos

----

Código

A-801-12-u
A-801-10-c
A-801- 9-B
A-801- 8-A
A-802-12-u
A-802-10-c
A·802- 9-B
A-802- 8-A
A-803-12-n
A- 803-10-c
A· 803- 9-s
A-8ü3- 8-A
A 804-12-D

1

------------------------------·1
1
2
2

1
1
1
1
1
1

1

------------------------ ----------------Númdeero

li

1

Número/
de
I
Cargo.!! \
20
28
30

Número
de
Cargo.!!

Eletncidade e Te ecomunicaçóe,

A-601-1:!-o
A-601-1!'-c

A-601- ~t·B

II

&-601- 8-A
A-603-12-D

&-603-10-c
A-603- 9-B
A-603- 8-A

______
I

I

Número
de
Cargos I

Carpmteiro D
Carpmteiro C
Carpmte1ro B
Carpinteiro A
Marceneiro D
MarrenPirc C
Marceneiro B
-Marceneiro
- - - - -A

.•••••.•••..••.•..
...•••••••.••..• •'•
••••••••.•••.•••.
................. .
.. ·•·· ••••••••••••
................. .
......••. ~· .••••..
................. .

12
10
Q

•

12
10
11

8

------1- 3
3
6
6
2

4

6
&-1602- 7
A-1602- 5
A-16{)3-10
A-1603- 8

A-lfi()>()-

r
I

I

I

Garagem

Série de Classes ou Classe

t

Nivel

------..:...,------~-----:-,----

A-1600- 8

1

,

\ Código

1.600 -

B

A

a
•
B
A

Borracheiro B ................ ·1
Borracheira A ................. .
Lubnflc:~dor B . . ........•••••.
I LUbrifica dor A .................. ,
1 Mecânico Eletncista B ....... .
I Mecânico Eletnc1sta A ......•.
I
I
j

1

I
6

'l
5
10
8

sexta-feira 5

OlAR lO DO CONGRESSO NACIONAL

( S~\lâo 11 ~

SF.RVICO: E!;.UCA"'~O 1: CUL1'UIIA •

Núdeero )"
Cargos

1
1
:1
2
1

1
1
1
1
1
1
2
i
4

I

I
II
I

Série de Classes ou C1a.sse

A-1703-12
A-1703-10
A-1703• 9
A-17{)3- 8
A-1705-12
A-1705·10
A-1705- 9
A-1705- 8
A-1706-12
A-1706-HJ
A-17()6- 9
A-1706- 8

I

D
C

11
A
D
C
B

A
D

C
B

A

A-1710- 9 B
A-1710- 8 A

I

I

j

Nível

Ferreiro O , , , , , . , , •• , •••••••.•.

12

c ............ ,... ,... .

1 Ferre1ro
• 1 l"erreiro B

10
11

....••••••.••.•••••
...•.•.•. , ..•••• , •• ,

FerreirO A
Serra111eiro O •.••.••••...•••••.
1 Serralhelro C ............... ..
! Serralheiro B .....••.••.••..•••
'! serraJhetro A •..•.••.•.••.••••
1 Soldaoor o ................... .
1 Solctaaor c ............. , ..... .
I Soldador B ... ·'· •••.••..•••••••
Soldador A ................... .
Lanterneiro B ................ .
1 La.nte~,ne1ro A ................ .
1

Número
de

Códig-o

Sérle de Class.,.. ou Cla.sse

1
1

EC-HJl-16 C
IIC-101-14 I

Bibliotecário C ............ ..

2

EC-101-12 A

Blblwtecàno A

carros

8
12
10

1

9
8

12

·I

lt!

u.

Btbliotecârlo B ............... .

.......••••••• J

12

I

9
ANEXO 7

8
9
8

. iERVICO:

I

Grup•

1800 -

~

Nível

10

I

Grupo Ocupacnonat: A -

J:C

BtOlloteca

100 -

Or ifJO UcUPfJCIOnal; E C -

426

Abril de 1963

~~--------------~----------------------------------~--~--==--------~
GruPo Ocuvacional: A - 1. 700 - Metalurgia
ANEXO 11

Mestrança

GUARDA, CONSERVAÇÃO 1: LIMPEZA -

Ocupactonat: G L -

CL

conse.n;açao e Limpeza

•00 -

1

Número 1
de

cargos.
de
Cargos

Série de Classes ou Classe

Código

Nível
OL-103- 6
Gl~l04- 5

3
11<1

I

i

I

I

-----

-----

A-1801-13
A-1801-14

Mestre - A (Carpinteiro) ....
Mestre - B i Mecãmco de Motores de Comou.sta~) ........ .

A
B

A-1801·12 A

Mestre -

A-1801-13

tores de Comou.stàOJ ........ .
Mestre - A IMC<:à!llco de Máqumas)
............. , .• , ..•

A

A (Mecânico de Mo-

14

Número

13

Cargos

de

COi\ITt"NICAÇÕES [

TRANSPORTl:S

Grupo Ocupactohal: C T -

200 -

C

-

Série de Classel! ou Classe

Nlvel

GL-301-13
GL-302-11 B
GL-302- 9 A
GL-303- 8 B
GL-303- i A

Portana ...•. , , ••• , •••
8 ................•••.
I Poltell'c
Porte1ro

13
11

GL-305- 1

I

I,

-------

:r

I

II
,I

Chefe de

Série de Classes ou Classe

Código

I
I

II
I
I

Auxillar de Portaria A .•••••••
Mensage1ro . . ................••

II

Número
de
CargOo!

7

Telt>~ra!t~ta
TetegratJ~ta

c

·················
·················
................
8 ··················
.................
A .. , .............

1.6
14
1:1

B
feJegTat,st.a A

re.eg;ral!~ta
fe1e;~ raf1~ta

B
A

I

I'etegraf!St-fl

I

i

Ucupac:I011at· (, 7

-

•
•
7

-

G>·upo 0"upactnnut: p

Sérle ele Clasbe; ou Cla.sse

Nlvel

Cóa:;o

c.ugus

---

1

Condutor

·M<>tonsta .. , , , •••••

I

•

urup< ucupacronat c:1·

Código

44.1
IIU

130

C'I-401-12 C
CT-401·10 I
.CT-401· 8 A

l'l

9

PROFISSIONAL

-

l

50{) - \<.:!Tiem.atog' a lia e F Jluq> u/'a

400 -

I

12

I

ttoaomá-:::---..---~

I .,,.,
~otorts:-~ .==-:--1
s'''' '' ci.,,N "" c"""

p -502-13 c
P-<>U<! • JJ B
P-51)2- 9 A

5

P-50"- J

13

E\o~o!! r::~.tn

11
11

A

..••.........•••• , •

Operador CJnemdtog·alico ...... j
I
-

7CO

de

Cócügo

Cargm-

l:l
10

a

MotorJ.sta A . . . • • • . . . . . . . . • • • • • .

I

3

I

1

f·utHg+ato C ................... /

t<·otogr atu B .................... ,

Numero

Mot.oru;ta B .. • .. • .. .. . .. .. •• • .

·----------------------------------------------

Cla.-.:~e

-- -----· --------------------

2
4

1

ser:e ae Cles.se!- ou

Grupo OcuiJaCI()11a/: P

de

----------------....................... 1,

Numero

----- --------

Cll.r!.lOE

NlveJ

I

~Nl'.:XO

de

Número

l

300 .:.. M1,1.11l1mo t l'lUVtal

- - - - -----------Código

Cens-:1 A

I

SF.HI'IÇO:

C'I-303-12

Cen.•ura

Série ::te Clas&e.> ou Cla.>se

Cód1go

POL-101-17-A

---- ----------------

G•U~'t

1(;0 -

I

C'I-207-16 c
CT-207-14 B
C'I-207-12 A
C'I -208~ 9
C'I·214'~

7

1

I

Nlvel

--·---

, Cl-214- 6

•a

A ........•...••••••••
Auxiliar de Portaria B , .••••••

ANEXO 8

Cornunzcaçõt;.

Cargo.s

I

Sen:1ços de PortaMa

300

Grupo OcupaczonC!l: POL -

Número
de

6

I

Código

13
13

Mestre A <Serralheuo)

A-1801-13 A

'.II!RVlÇO;

Hl
6

--------

--------··---------

I

--------·------

13

ANEXO !I

1

..

••

Servente de Necrópsia .......... \
Servente ..................... ..

Grupo ucupacwnat: G L -

I

1

NlveJ.

I

Número

1

Série de Classes ou Classe

Código

/

P-701·15 B
P-701-l:J A

lPcnJro ae Con':;•JI•IC1.1<ir tl .... /'
Iecnrro de Con'.aoll.>riaae A

i

li

lJ
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1. 000 -

Grupo Ocupacional; P -

Código

1
3

..................
.......
···········!
....
.............

Desenhista. c
Desenhista B
Desenhista A

Grupo Ocupactonal: P -

Número~
de

I

Série de Classes ou Classe

1'-1001-16 o
P-1001-14 B
P-1001-12.

I

Código

Grupo Ocupaclonel: TC -

De1enho e Cartografia

,.

I

Nível

Código

Série de Classes ou Classe

I
TC-602-18-B
TC-6(}2-l'l·A

18
14

u

I

/I

I

Grupo Ocupacional: TC -

Nível-

·i

Número
de
I
C&fiOS I

I
I

1
10
I

Códig_o

Número
de
Cargos

Código

• I

I

3

rc-801·!8-·B
rc-801-l'l·A
rc-802-18-s
rc-802-1'1-A

MédiCO
Médico
Médico
MédiCO

I

Série de Classes ou Cla.sse

Técnico de Lah'lratório B
Técnico de Laboratório A

P-1601-14 B
P-1601-12 A

Nível

...... )
......

14
1ll

I

Grupc Ocupacional: P -

1. 700 -

Número
de
Cargo.s

Código

1
I

Código

'F-1'103P-1'104P-1706P-1710-

7

I

1

Grupo Ocupaczonaz: P -

2.000 -

'i~~\

01·upo Ocupacional: TC Código

11

1'7

18
17

ódóntotogta

Nível

11
11

.

1 000 -

Vetertnár'a

Série de Classes ou Cla.sse

Nível

I

Vterlnário
Vtermário B
A ""'""'"""""'!
••••••••• •• • • ••••·

'l
8
8

18

l'l

ANEXO 11

p

ISOLADO~

CARGOS

I

Número
de
Denominação
Cargoo_______

Telecomunicações

Nível

_
.
I
<;Jlrur~_lao-Denttsta
B """""/
C1rurg1ao-Dent1Sta A ........ , ..

Nível

A tendente . . .......•.•••••••• :'.
Auxiliar de Necrópsia .•••••.•••
Enfermeiro AUXIliar • • •••••••.
Operador de Raios- X ••••••••••

8
8
9

900 -

-------~----------~~-------

Medictna, Farmácia e Odontologia

Série de Classes ou Classe

I

TC-1001-18-B
rc-100.i-1'7-A

li
3
10
1

Mea1cma

Série de Classes ou Classe

'IC-901.-18-B
rc-901-17A

Número
de
Cargos

Número
de
Cargo.s

18
1'l

B ......................
A ••... ................
Legista B , , • , •• , , , , , ,
Leglsta A , ••• , , , , , , , •

Grupo ocupaclonal: TC -

Laboratórios

I

3
3

800 -

Série de Cla.sses ou Classe

!

1. 600 -

Nível

·-----1

Auxiliar de EStat!stica B •••••
Auxiliar de Estat!stica A ......

Grupo Ocupacional: P -

I
·i

Engenheiro B ............... ,
Engenheiro A •.....•...•.••• ~ ••

EsUztística

Série de Classes ou Classe

P-1402-10 B
P-1402- 8 A

i

Número
de
Cargo.s .I

Carao.s

1
1

Engenharia e Arquitetura

I

I

1.400 -

600

Símbolo
<Nível)

Qualificação

------~------~--------------

Número
de

4

Código

Série de Classes ou Classe

Nível

Cargo.s

I

P-2001-16
P-2002-13 B
P-2002-12 A

Inspetor de TélEJcomunicaçõe.s ..
Técruco de Telecomunicações Bl
Técnieõ de Telecomunicações AI

16
13
1ll

.-

'

Número
di
Car~oo

Assistente Jurídico

••

·I

De 'l.Côrdo com a 1egislaçãc. em vigor.

r

Denominação

I

I
Grupo Ocupaczonal; P - 2.200 -

Tradutor

Número
Código

de

Série de Classes ou Classe

Cargos

.I
I

Nível

I

P-2200-16 B
P-2200-14 A

1

J

Tradutor B
Traautor A ::::::::::::::::::::

16
14

I

Bacharel em Direito

I

Tesoureiro Auxiliar

3

Escrivão <**)

...,I

···········I

SJmbolo
<Nive!)
-4 c
6

c

Observação

Lei nQ 4. 061, de 1 de
maio de 1962.
Lei n9 3. 751, de 13 de
abril de 1960.

(**) Os cargos de Escrivão .símbolo 6 C, irão se extinguindo à medida
em que se tôrem vagando.
'

As Comissões de Comtituição e Justiça;
vil e de Finanças.

de Serviço Públicc Ci-

ANEXO 10
Sel'Vi~o:
G~po

Ocupac.ona•

Tecmco··C'lentt/lco -

TC -

300

7

Projeto de Decret" Legislativo
n9 6, de 1963

1\

Atuarza e l:ontabitlàaàe

----------Número
de
Cargos

1
1

Código

Série de Classes ou Classe

1

'1'1:.-302-lll-í!
Tt-302-l''-A

•

1 Contador
Contador

Niyel

1

•
8 ................... 1
A .................. .

18

l'l

João Bekhior Marq.ues Goulart, para
ausentar-se do Território Nacional
durante o mês de abril de 1963, a nu{
de atender ao conyite do Govêrno da
(N9
de 1963, na Càmara)
Concede autorizaçã'J ao Presi- República do Chile para uma visita
dente da República para ausen- oficial àquele País.

f-A,

t0r-se do T-erritório Nacional, a
Art. 2°. ll:ste decreto -legislativo
jzm de atender ao convite oficial
do Govêrno da República do ~ntrará em vigor na data de sua
Chile.

publicação, ··evog-adas as disposições
O Congresso Nacional .:lecret~:
em contrário.
Art. 19. E' concedida autorização
As Comissões de Constituicão e
ao Presidente da "República. Senh·)r 1
Justiça e de Relaçiies Exteriores.

AARIO DO CONGRESSO NACIONAL

Sexta-feira ~

Pareceres ns. 64, 65, 66 e
de 1963

(Seção 11)

Abril de 1963

421

troca de publicações culturais; a rea-l ao Congresso a,companhada de cópia bro de 1959, manter a decisão recor
Jização de programas radiofónicos e i' do texto do Acôrdo e de Exposição de rida.
de Televisão; a concessão de bôlsa!l Motivos do Ministro das Relações Ex'l'endo o Sr. Presidente da Repll•
de estudo, de prêmios e concursos e teriores.
blica, por despacho exarado na Ex•
N9 64, de 1963
a criação de uma Comissão Mista, am
III - A Comissão de constituição posição de Motivos n9 1. 508, GM, de
Da Comissão de Constituição e cada país, com a finalidade de fisca~ e Justiça considerou o projeto, do pon- 20 de novembro de 1959, daquele MiJwdiça, sóbre o Projeto de. De- li:;-ar e executa.r o pr.esente Acôrdo e to de vista constitucional e jurídico, nistério, aprovado os atos praticados
creto Legislatit·o
n9 6, de lil62 sanar as dúvidas que possam advir em perfeitas condições de .validade.
pelo mesmo, no que concerne ao asw? 74-61, na outra Casa do Con_ em cirtude de sua uplicação, sempre
Por outro lado. as C<lmissões de sunto em exame, deliberou o Tribu·
gre1160J, que aprova o Acórdo orientada por um espírito de ampla 1 Educação e Cultura e das Relações nal de Contas, em 29 de abril de 1960,
Cultural enlre o Brasil e a Co- ;:oop;ração e consulta recíproca.
Exteriores, examinado o Acôrdo no to- ordenar o registro sob reserva da deslómbia, assinado em Bogotá,, em
A Comissão de Educa.ção e Cultura, cante ao mérito, manifestaram-se fa- pesa em causa, recorr~ndo, ex officio,
28 de maio de 1958.
tendo em vista os altos interêsses para voràvelmente ao mesmo.
para o Congresso Nacwnal, na forma
Reiator: Sr. Lomival Fontes.
a difusão da cultura bra~ileira com a
IV - l';o que tange ao aspecto fi- pr~vista no artigo 56, §§ 19 e 2°. da
Em 28 de maio de 1958 foi cé'le~ aprovação do citado Acôrdo, e be>n nanceiro da ma~éria, que nos incum- Le1 n 9 830, de 23 de setembro de 1949.
brado. em Bogotá, um Acôrdo cult:l- af15im o resguardo das normas Iega!s be apreciar, cabe rrgi;;trar qG.J 0 Acôr- .II ... A Cama_r~ dos J?eputados. aprerJl ent.re 0 Brasil e a Colômbia,
a que êle atende, m·anifesta-se pela do, em seu artigo VII, determina:
c1a:r:do a matena. dellberou ordenar o
qunl veio substituir 0 Convên:o de0 aprovação do presente Projeto de Dea) c_ada uma das Partes contrat.an- re.gl.stro do contrato, nos têrmos do
rnte:·c:J.mbio Cultural, concluído en- creto Legislativo.
tes fará consignar, em sru 5 respect.- PIOJeto de Decreto. L~glslativo elabotre os dois países, em 14 de outubro
Sala das Comissões, em -23 de agôs. vos m·çamentos, verbas para a criação r ado_ P~la s~ll Com:~s~o ,d~ .. orç~mende 1941.
to de 1962. - Mene:.e' P1mentel, e manutenção d2 bolsas de estudo a ~o e F.scaltzação l'mam:eua, ora sllFoi ésse novo Acôrdo que C\ Se- Presidente. - Pe. Calazans, Relator. favor de estudantes e profí.ssion:J.i~; Jeito ao nosso exame ·c.
.
•
•4.rlindo Rodrigues. Caiado rle da out! a parte Contratante
III· po. !!onto de v1sta eon,utucJOnhor Presidente· da Republica, obe- castro.
b) cad Parte Cont.rat.ant~ ou toro· a na! e JUl'!dlco. que a~ .. assmala os 11d:eb·ntet ao. disposto na Constituição,
N 9 66 . DE 1963
rá, anualmente. a nacionais da out7a m1~es_ de nossn compe,e;lCla, nenhuma.
:;n me eu a a.prec1ação do Congresso,
Parte Contratante dcvidamen•e s le- obJeçao se. pode fazer a medida, pms
tendo.. o aprovado a Câmara dos
Da Comissão de Relações E.rte.
d
·
c
e
f"'I obedecido o que, a respE'Ito d1g.
Deputados, nos têrmos do Projeto de
riores, sóbre o Projeto de Decreto c~~n:. os, bolsas de _estudo em e~ta.- põem a Constituiçào, ~m >~;u arti~o
Decreto Legislativo elaborado pela S'HI
Legislativo n•
6, de 1962, que b.,evimentos de en-mo umversitano 77 III • 39 e a Le·1 n" 830 d 23 C!
Comissão das Relações Exteriores e
aprova o Acõrdo Cultwal eni-re ou superior e rm rscolas e imtitui~ões 3etemb·r; de' 1949.
e
e
or3 sujeita ao nosso exame.
A{lte o expôsto opino pela aprov-.. ·
0 Brasit e a Colômbia, a~sfnado ded;c;1das a pesqc:; ..,as agrôromicas;
II. O Ministro das Rela.çõés Exem Bogotá, em 28 de 11:aio de
Cl a.s Partes Cont!_atantes enviarão, çfto do projeto. '
ter!OJ es, na Exp .. sição de Motivos que
1958.
umas .as outi:as. nussoes culturais temSala das Comissões,
de illl'lo de
acompanha a Mensagem presidencial,
• .
por.ána~, ~UJo programa de trabalho 1962. - Jefferson de Agwar Presirrssalta 0 valor do Acôrdo firmado.
Relator: Sr. Aflamo Lages.
serapropnal!lente aprovado pelos res- dente- RU1J carné1:o. Re:ator _ MeIII. O mérito do assunto deverá
Encaminha 0 S•:nhor Presidente da ~ectivos goove;·nos, cada qual arcando nezes Pimentel - ~n~ Vianna - Mil~er estudado pelas doutas comissã'J República ao Congresso Nacional om _as ~csp. sas de VIagem e ~anu- ton Campos - A/ramo Lages
Loud» Educação e Cultura e de Rela- as cópias autenticadas
do Acôrdo j tençao d. sua~ !·espect!Vas w·,<;soes.
rzval Fontes.
ções Exteriores. .
Cultural entre o Brasil e a co:ômbia,
<;orno se ~en:lCa,r haverá certo ô:ms
N9 69, DE 1963
Do ponto de v1sta cor.stituc!onal e firtuado em 2 ~:; de maio de 1958
J?a<a 0 Teoomo Nac10nal, mas esse
jurídico, nada há, no Acôrd.o que
referido Acôrdo que cons.ta de otnus, a ser fixado em cada ca<;o, naDa Comissào de Financas sôbre
0
·
l'd
· 1
'
•
uralmentt>
obedocer·a·
o l'roJ'et 0 d e D ecret0 L,egiJ
· · 1 t·
11 P 0 ~·sa mva
I a-<o,
e. d essa manelra,
dezesseis artigos destina-se
a substi- dade'i
fi
.. '
,a· s d'sp
< 0 n·b·ll
a no
9
opmamos pela homologação do m~s-, tuir 0 Convênio Intercâmbio Cultural I Af
n.anceuas do pa1s.
n 13, de 1962 (Projeto ae Decremo, na forma do presente Projeto de concluindo entre ambos os países em:
rJrda Isdso, e ?e rcssa·tar que a fi.
creto Legislativo n° :>1-A-60. na
Decreto Legislativo.
de outubro de 1941 tão 100.0 seja na 1 Q e o Acord.o d~ Bogotá é das
Câmara), que determina o req:sSal~ das Comissões, em .. de jul!lO a18 rovado
'
"
I mms e evadas. P<Jis v1sa ao aperfeitro d? contmto do pac;ameuto de.
rlt• 1962. -Jefferson de Aguiar, P·e- P0 Acôrdo segundo se vê do sC'U tex-, co.amento cultural dos jovens, com real
Cr$ 3 181.599,40, à Cia. Sirlerúrsidente. - Lourival Fontes, Relator. to acuaPz~ por c·Jmpleto 0 convêmo/ Pl~~E'Jto para uma aproximação maior
g2ca Nacional, proven•ente do fur_
- Ruy. Carneiro_ .. - Silvestre Pérzcles ~.Útet ior ' aproveJtando dês te
tudo en 1be o povo braslleJro e 0 povo conectmento de ma ferial ao De par1om 1ano.
- Ilerzbaldo Vzezra. _ Nogueira da
•
. .
. ,
•
_
tamento ,Naci011al de Estradas de
1
Gc.ma. Mem de Sá. Atrânío quanto era ,am.d~ exeqmvEl. .
_Ante o expos:.o, cohsiderando justiFerro, do Ministério da Viac>áo e
Lagcs. _ l,obáo dn Silreira. ....:.. MzlVan~s . p. ov1de~cl~S . aconselhadas ficave1s as despe.s.as a serem feitas
Obrus Públicas.
·
ton Campos.
pela Plll_llca_ e sus._et!Veis de eslnnu.lar c?m a aplJcação do c?nvênio culturRl
Relator: Sr. Lcpes ela Co'ila
o ~ntercan:b.Io de a.tlvidades educ~cw_ firmado entre 0 Brasil e a Colômbia
O projeto determina o registro de
N·0 65, de 1 1963
nais, llteranas, art1st1~as e cientificas em. 28 df' maio de 1958 . em Bo"'otá'
Da Comisssão de Educaç([o e entre. o Brasil e a Colombla se acham opmamos pela aprovação do pro"et • con rato de pagamento de Cr$ ..... .
Cul{ura sôbre o Pro ·eto d De relacwnadas.
.
J o. 3.181.599.40 à Cia. Siderúrgica Nt<.·
creio Legislativo 11 / 6 de
Entre as matérias versadas cabe d Sala doas Conussões .. em 3 de abril cional, proveniente de fornecimento
;
196 1
!74-A- 61 'na· Cámara· ,; e ro>J
destacar as expcsições de arte, cuja e 1963. - Danzel. Krzeger, Presiden_ de material ao Departamento Nacional de Estradas de Ferro. do Min:s0 AcôrdÓ cultural e~tr~ eo aGras~ iniciativa e orgamzação foram de":icta· ~-- Pes~oa. Quez:oz •. Relato; _ Lo- tério da Viação e Obras Púl)iicas. e
e a COlômbia asinado em Bo- 1 mente regulamentadas. cogita amda
ao da Szz~,ezra - Vztorzno Freire _
gotá em 28 d~ maio de l!Í 58
o instrumento do intercâmbio de es- 'femc' de Sa - Be<erra Neto - Lopes constante cl.o Procesm JW 19. 515··!:>~,
'
'
tudoantes colombianos e brasileiros que a osta - Eduardo Catalão - lrt. do Ministérip da FazenC:a.
R~lator: Senador Pe. CalazaJls.
pretendam matriculas em estabeleci- neu Bornhausen.
Ao apreciar, em 24 de julho de 1959,
O Senhor Presidente da República n;tentos de ensmo supenor. Outra:5 mao referido Processo n° 19 515 59, o
Tribunal de Contas da União recusou
<'Ubm2teu à apreciação do Congresso ténas .con;to as que dl~em respeito ao Parecere·
68 69
Nacional, acompanhado da Exposição mtercambio. de professores, de p_ermu.
S nS.
e , GC 1963 registro à despesa em tela, sob fundamento de que o material a que se
de Motivos do Min}stro ias Relaçoes ta de publlca~oe_s,. de realtzaçao _de
N9 68 DE 1963
refere não foi entregue no ro!'crido
Ex:eriores, o texto do Acôrdo Cult:.1- programas_ radiofo:ncos e de te1ev1sao,
Da Comissão de Constituicão e exercício.
ral firmadt.> entre 0 Brasil e a Colõm~ d~ con?essao de bolsas de estudo etc.,
Justiça,
sôbre
o
Projeto
de
Debia e as.sinado em Bogotá, m 28 de sao cmdado:>amente tra~adas.
.
creto Legislativo n9 13 , de
Formulac1o pelo Minisl.ério ia Viamaio de 1958.
A Comissao de R.elaçoes Exterwres,
1962
(n9 51-60 na outra casa do Con- ção e Obras Públicas pedido de rr•
o referido Acôrdo substitui o. con- dada a importância do citado Acô:·do
gresso) que determina 0 registro con..~idE'ração, foi o processo submetivênio de Intercâmbio cultllral, qlle e_ observadas. como foram as disposi_
de contrato ~e pa_gamen~o de Cr$ do a nôvo julgamento, decidindo o
foi ~oncluido entre os dois países e:n çoe~ legais VIgentes, opina pela apro3 .18~ .593,40 a cza. Szderúrgica Tribunal manter a decisão recorrida.
14 d~ outubro de 1941 e se d 2 stina a vaçao do presente Projeto de DecreNaczonal. proveniente de torneeiPosteriormente, levando em const•
atuallza•· o convênio anterior dêle to Legislativo.
menlo de material ao Departa· der?ção que o St•. Presidente da Reaprov:!itando tudo quanto dizi~ resSala das Comissões. em 25 de oumenta Nacional de Estradas de pública por despacho exarado na E'x·
peito aos intet't.sses e conveniências tubro de 1962. - Vivalao Lima, PreFerro. do Ministério da Viação e P<Jsição de Motivos nQ 1.508, GM, de
pa; .t a ctlltura brasileira.
si dente - Afrânio L ages, Relator Obras Públicas.
2Q de novembro de 1959, do rvi nistt!·
Est.. o Acôrdo em perfEit.a con~o- HeriiJalào Viana Menezes Pimen.
Relator; Sr. Silvestre Pe'rieles
rio da Viação aprovara os a: -, pranância com os pad.:·ões adotados pelo tel - Gaspar Vel'oso - Aloysio de
ticados pelo mesmo eo que cot,cerne ·
Brasil na feitura Gie atos dessa 11a_ Carvalho.
O 'J_'ribunal de Contas da União, ao ao as11unto em exam']. deliberou o
tu reza cc:ebrados com os países laN9 67, DE 1963.
aprectar, em 24 de julho de 1959 0 Tribunal de Contas ordenar o registino-amerlcanos, a fim de evitar traproces.s<> fichado no Ministério da Fa- tro sob reserva da despesa em causa,
tamentos discriminatórios e favorecer
Da Comissão de Finacas sôbre zenda sob n9 19. 515-5!), relativo ao recorrendo, ex officio, para o Congws0 Projeto de Decreto Legis(ativo pa(l:a:nen' o de _Cr$ 3. 181.599,40 à Com. so Nacional. na forma prevista no
ambiente mais ·propício às relações
culturais entre 0 Brasil e as Repú-1
n" 6 de 1962 (N 9 74 A-61, na Câ- ~anh1a Stderurgíca Nacional, como art. 56, parágrafos 19 e 29 da Lel nQ
blicas irmãs do Continente Amerlmàra àos Deputados), que aproRe!'<t2s ~ Pagar" de 1957, provenieu- 83o(). de 23 de setembro de 1949
cano.
1
va o Acõrdo
Cultural
entre o te de fornecimento de material ao
Estudando a matéria a Câma,,a dos
Brasil e a Colômbia, assinado em Dep:utamento de Estradas de Ferro Deputados decidiu determim r " reo texto do at.o em tão boa hora
concluído entre os dois países lnov,_,
Bogotá, em 28 àe maio de 1953.
recusou registro i>, aludtda despesa, 50 ~ 15istro do contrat,O de pagamPntu em
medidas do mawr inteJê;;se, como a I Relator· Sr Pessôa de Queiroz
o fundamento _de que o material a referf'nci~ e é. agor~. a vez_ :1n Sr narealização de exposições de arte q,ue
Qll~ se refer~ pao fm entregue no re- do Fedei ai pronllnClar-se sobre o as·
·
·
o Brasil vem promovendo em várias
Pelo presente projeto. ê aprovado o fer,do exercJcio.
sunto.
.
_
. .
.
. .
..
.
. .
Do ponto de vtsta constlt·lC' ·1n"' l'
1
~api:a~s de naçoes das Amencas; o: a.coi~O cult.mal entre o BI~SII e a Co_Apresentado pelo Ministério da Via- jurídico _ diz 0 parecer em:cldo pela
mteic.~~blo ~e estudantes de al!lbos lo~bia, assmado em Bogota, em 28 de çao .e Ob~as Públicas pedido de re- I douta comissão de Ccnstituicão e Jusos p:u,1,s, fac.ll!tando.lhes a ~atncula maio de 195~.
.
.
I considera_çao . f?í o processo submeti- tiç~ desta Casa. sôbre a mPd. 5~ de
em .esta?eleClJ?en!os de ensmo. sup~-! II - A pzoposição teve ongem em 1 do a novo JUlgf\mento. dt>cidindo 0 1: que trata 0 projeto _ nenhuma nhiPnor, o mtercambio de professores; a mensa~m presidencial. a aual veio Tnbunal, em sessão de 22 de ;etem- cão se oode fazer a ela.
J
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Parecer n~ 76, de 1963

1963

Da Coii!i~são de Finaneas s6ln e v
P.·ojcto de Lei da Câ11Ían1 n" 5,
ae i~G1 m? 2. 589-C-57, na Ciwza
ru 1, que autoriw o Poder Ex: ~utz·
1iU a co1;ceder a pensão espeL<r<' d~
L_,_., ü.(JoL,,],(O 1tzc:.,s~is a I:e~·cllla
Cc,
de 1\Iec~c< ·oo, Tiúra cc Ola~:u
cie l~tdcirí.)~..

Da Comissão de Finançns

~ôbre

o Projeto de V'i da Câmur'l nú1nero 114. de 1952 rn9 2.'l2.3-B-t>7,
11'1 Cámaral, q11e concede pen:oão
v!':t''cia de Crs 3.o:ooo a !Ira Alz:ra Pacheco de Cw·"Jos· ~~ror;ili
co e dá out;·a:; vo··!: fncoac . •

1

-;:cnn NeLto.

Reiator· S:::.

Pe~·;::0~

r

à·.: Qu2L· :z.

F=trs ....
Da
Pio;::i:Y C::::
CJl.C C.~ 'C:(·

i3..-rzc:~ ~--··--' ··'''

;;:Y:;,~~~:~;~:::~;;~::L;; ~;\~;
t:ic~c>c;c:;.

14 Ce se- i

Fec=ndCõ.

s

1

'

" :·

')

O

r

1'11-.. :c:J do .,~·~:

:~;~: i!t;;::k' ·~~~~~~::~~;i~·;:;:, :;~

N:• '12. DE E63
D C
. _ d
.
.7
oa
om~scw . e, ;:-,;:ancas ~o.Jr~
rdo;e~o edLez, ~ 0 , S~naã.~ -~ 9 - 62
que ec:ara e u:'·:,:Gare. pu.JLtca .o
7 de M?Eanco Estur!antzl Eor·o.a
1z:;s. d o.~ est
~
1
d.a E sco.a
' d.e
. ucoa71.C3
lh mas ae Ouro p; e1o. com sede na
czdade de Ouro r. êi:J, Es:ado de
.Minas Gerais.

Iqu~~

twr;,~;~,t~o_;J~~ 1~~~ (~1;:~~l t1 o,;i~:,·~~

r,··

2 O i!U.' t;·e 0 dor c' o r::·o·'.cto, ,·m ~ u::t
.F':·tifJc2çào. eç:cJarece a dificll s~tP~
;:f':o ern que se enr:o!'ltra a
TI

be!1c~5c:H.::ir:,
m::n~~o~-

<hn po· r':: e com un1. filho

incarn para todo E' QU.\ :t;T'l'
Rehtor: Sr. l\:Iilton Campos.
! prHxe nos ulumos tempo:, a ::
'"'a- tr<li··~. 1 ro. Afirma, ainda que:
' O Pruj~to no 23-·62, da autoria do
I êi'\0 d" p:
.s:.n~J.r,:.c;;í e,,
(•,nA pen~ác pleitc~da cons'itl'l e~~
"'Obre Sen:1àor N2!son Mac~ll;:;n._ . tE:,11
, do P2lEi\2s esp~ciais a pescO-"~ l.!' <E denPntar dever do E:cí.ado, l'Í q::e o
_.,
di
11as l'C~~, 1 :·nle n 9cc.'sitanJ.
:-::,~
~:.r..::.·f.-·en:·cl Ub~Jr'rl f>~laph:co df'
por fim deciarar e utiliaaue lJ•:t- :1 4. A c.:;1:z.<<t;_ 0 te
P~<::..: ~r"\ Carvn1Lo. co1~fo~·me ~on-sta à e
'. do e:;):'"'o, c;ú1a
Ca O E·:mco Estudantil. da Esco._
, ..t _oe, i
J dc,
ctccJ;mer:to ?Deí:o. VPio no di<J 25
1 pru• , _
Minas d:' ouro Prêto, orgão escuc:: ... ·' i
0 0
dr f9verciro de 19?3 do Rio Grancriado ll<":a::; alunos daquele ~radlc:olnl '
s'a;a das Comissões em 3 de t:tj11: ele
d'2 do Sul para a Escola de 8ont~
0
estabelecimcmo com
ObJetlVO
de i
11863. - Arge:.nro de Figuc:re:Jo. P;edores elo Exército i' em stgu'C:a,
criar um ftndo financeiro para pres- i Relator: Sr. Bezerra Neto.
s:r:en:e. - Be:erra Neto, R:o~~:cuL lnternado no Hospit-1l Militar, c·ntar assbtência aos alunos ner:ess:l•JPessoa de Qucno.z. - Dawel !C 1eq~7
de veio a falecer. acomesido de fedos.
.
' O presente projeto, já havendo lo- i - - Victormo Freire. - Mem d" .Sá. bre tifóide, em 6 de abril do TI!f'óNão há qt1e objctar ao proJet-o, ~o ;;Tado parecer favorável da Comissao 'lrincu Bornhausen. - Eduardo (:ato·
mo
ano. t'poca em que não havla
ponto de v1;;ta co:1.'titucional e .i<i 'I• I- de Con3tituição e Justiça, pelas suas 11ão. - Lopes da Custa.
montepio para as p:·aças de pré•·.
co. E' certo que, por fôrça de uma repercussões de car2ter social e sem \
• 3. Anr>xa ao projeto encontra-se farlei geral a declaração de uütctacte i:;terferéncia negativa noo interêsses
Farece n° 75 d 1963
ta documentação, comprovando as alepública é ato do Poder
Ex~cut_\vo, Lnanceiros do pHÍS, mPreee ser apoia- '
" . f
.
'
1
atendidos os reqmsltos que a efe'"~a do para sua mais ju.<ta fi;:w.lização,
Da Comissão de Fi nane 1s .Ir> ln e ~ações do autor e a situacão da vl~va
lei dete:mma. M8S isso não impeae i nesta Comissão
Projeto de Lei da Câmai-rt 11\· 23 do ex ·f,aJ i,iento Ubaldo S<>ra onieo de
1
que, tamb.',TI ror le~ d~Btacada, se de- I Assim, é o nosso Parecer, na Comisd2 1962 (n9 2. 844-B-57 na Càma- Afsis Ca' voll1o e do Eeu filho, mentalclare a uê.Ldu.cle , ubllca de qua:q·:er, si\o de Finanças, pela sua aprovaral. que conceãz isencâo a,, 'tir<:.7- mente inválido.
1nstituJção.
_ _ çJ.o.
tos. impôsto de consúmo e taxas
~- RFalmente, conforme ~xplica o
o parecer, p:Jis, é. pela' tram1tac;:o i Sala das Comissõe.s, 3 de abril de
aduaneiras, e::;ceto a de ?rn:·ri':•l.- atl'tor. ao temp:) do falecimento do ezào projeco, t:mto tn:ns quanto vem ~1e i 19·53. _ Daniel Kriegcr, Presidente _
cia Soc?al, para a imvort,, .. âo de bargentà os benPfichí.rio' 011 dr::Jen'.lPnconsagrar cll e.:;tJmUl!lr uma imc,:<- i Bezerra Neto, Relator _ I.ollão da Silpertences e acessórzos para ón:fws tes !'o~ praaçs de pré não J!:Ozavam o
tiva que se caracteriza pelos
altos : t:eira _ Pes::oa de i;'ne'roz _ Vitorino
destina:ios à Igreja E,. ::·r,.c 'ca beneficio do montn:io milifnt·, que ró
.. ,
Luterana de Sâo Paulo, !E'i(dÍO ae lhe~ foi garantido nv1is tarde.
propos:ws.
. _
,
r.
1 Freire Lopes rJa ·Costa
Mcm ele
Sã 0 p z
·
Sala r1.:F ccmEsoes, aQ;osto de 1.0 o2 :Sá - :rineu BornhC<u3cn - Eduardo
au o.
Acontece, porém. qne tal deficiência,
Jefferson de Ar;rwar, Pres1dente. -:catalão.
Relato:: Sr. Daniel Krieger.
como bem as,inala o Ministério ela
Mílton Ca11' 7J0s Relator.
RU7' c ar- i
O projeto concede isençá0" Je djrei- Farenda, foi wm·ida pela Lei n° 3 625,
neiro. Lourival Fontes. - Mcne-;
·impôsto de consumo e taxas a.1na- de 7 de sel,.embro de 1959, que e2t-1!h€ões Pimentel. - Ary Vianna.- Afta- i
1963 tos.
m~iras. exceto a de Previdência Socwl. Ieee:
·
r!io L ages.
,
para
a import{lção da Alemanha, sem
"Art. 1Q Os benefício~ conEi'c•
N9 73, DE 1963
N9 71, DE 196~
cobertura cambial, de quatro volumes
no ~ 2o do art. 29 da Lei nQ 488,
Da Comissão de Constituieá:J e embat-cados pelo
1avio RaJcm:Lt>rg,
de 15 de novembro de 1948, são.
Da Comissão de Educaç<io
Justiça, sóbre o Projeto de L"ei d~ para o pôr to de Santos, conten ·lo pe!pela presente lei, extensivos 1\.s
Cultw a sôbre o Projeto de Lei du ,
Câmara n9 5, de 19Gl <número tences e aces;ôrios para órgão. rle~tiviúvas e órfãc.5 dos cabos. soldaSenado n° 29, de 1962, que decla- !
2, 589-C-57, na Câmara) (f!UJ au- nado à Igreja Evangélica Lute;Hna àe
dos, fuzileiros naval~. marinhf;roP
ra de utzliclade pública o Ba:1tu
torzza o Poder Executivo J. crx.-lCe- São_ Paulo, conforme licença de tmpo_ ,._
e taifeiros das Fôrças Armadas da
Estudantil Escola de Minas, dos
der a pensão especial de Cr$ ... taçao concedida pela Carteira de CoPolicie. Militar e do Corpo de Bom5.000,00 mensais a HercWrt Car- mércio Exterior do Banco Jo Br0-,~1.
estudantes da Escola de Minas de
beiras do Distrito Federal. falef'i·
pes de Medeiros, viúva ele Olavc..- sob nQ 18 57-44 301-4 763.
Ouro Prêto. ,-:am sede na c1darie
Em conseqüência, estão discriminados antes daouela Lei, na for!Y''·'
Cassiano de Medeiros.
de ouro Prêto, Estado de lrl: ·ws i
das as peças contidas nos volumes 8
do artie;o 19 da T,Pi nQ 2. 710, de H'
Gerais
Relator: Sr. Caiadt!l de Castro.
que se refere 0 texto.
de janeiro de 1956.
Relator: Sr. Arlindo Rodrlgue,,
Pelo presente projeto, é o Poder
Em juAificativa à medida p:·opo,ta
Pa1·âgrafo único. Os hene!íck''
_ Pelo presente pr~jeto, de autoria do . F.~ecutivo autorizado a conce<ier pen- ~iz o aut01 da proposição qu~ e rgreià
dêste artigo são extensivos às vií:\lustre senador Ne;son Caculan. r ele- sao mensal de CI1 5.000,00 1cmro Evange11ca Luterana de Sao F-aulo
vas e órfãos dos oficiais e sRrclarado de utilid·~de pública o Bal'';u,1milJ a Hercília Ca::-pes de Me ieiro~. possui um órgão há cêrca de !i'l ~n<Js.
gentes falecidos antes da Lr:i núEstudantil Escola fie Minas, im-Wur.:' Vlú""1 d~ qr~vo qas!i mo de Me<ieiro<>. n.ecessita~do de _lf':~aros. Os a'·e:-~>ómero 429, de 29 de abril de 19:!7.
ção autónoma nos quad_:os adminis- ex:·funcwnarJO publl,: J. federal. -~ro- , no~< : petll'ncees mdlspensáveif lo; am_
Artigo 2Q o direito fica "!Condidotrativos do Diretor Academ1co da Es- feosor da .E~cola T~"<-mC<l_ de C~~t!'ba llh, 1 ecen~;emente ~oados. t~nrloT. R rfnado ao recolhimento de í3 rtrecola de MinHs de ouro Preto. com ,,e- do_ Mmtsteno da Educa_ç~? _e Cuit,tJra frnda enüda9e obtido a devtda .1ce:nça
ze) quotas mensais, rela kns à
d e C"
a cidade de ouro Prc:o, nao podendo a benE'ftcJana reret.rr • d_e 1mpm taça o, sem -cobertura c:~mpensão a ser recebida peJos bf't'f'e rl 0 · 0 11 ',
Ger' , ·
outros provento> dos cofres púi>l:co'i \ bral.
ficiârios e serâ equivalente 1'1 1
Esta_.o_ de M."nas
. alll ·
de M·A proposição em exame teve paJ':re·
O Congresso Nacional tem ccrlo"e~1<um) dia de vencimento 'C')re,pnr'
1;3~~?? E.,tudan~ll -~?}a
;, ~< res f~voráveis das ComisHies !f•,mc·:J'' ,do,_ em casos análogos, os favorf's ora
dente à g-radunciio do miliht:· ~-nus G . .c.. , Pum órgao 1 ~,--UldC' r- .· .da Camare. dos Deputados d<>vn.d' ,J 1ple1trndos. atendendo, com !,<,\o. a ,·Jistabelecido no arti"'O 1° :ia Lei r;{•
ah~noo d~J E~:·ola de Mmas de <;>u!o i seu mérito ser apreciado pela ilmtJ a I' poEição constitucional que \se'Jt8 os
mero 2. 710, de 19 de janetra ~e
Pret. o· . vo_ .. n~...:::o de perso';'lal_Jdade JUfl- 'da ComisEâo de FinançM dest-a _cnsu
temploo, religiosos de quaisquer impo>1956.
dlc::1 e d~'~in·,do a constJtuu um fun-~
.
: . .
tos.
d_? f:nsncPiro para prestaçãc de ass:s- . Do ponto de v1sta lUI'ldJC<?·Cf,n<tt;ll·
Diant€ do exposto, opinamos p_sla
Parágrafo único. E' 'lctta an•
tenna ao r'tndante necessltnau.
i cJOnal, ooda. a op01 ao proJeto, n<zao aprovaqão do projeto.
herde1ros recolherem. de iJ,nt; ,-m1
De acü,·do rJm os Estatutos que re- pela qu~l opmamos seJa o mesmo npn.- j E' 0 p~ne:-er.
ca vez, as contribuições p;·eviEc'l>
gulnm á referid:t instituição, tent cl(l vadG-é'
S8ln das Comi.s··ões. em 3 de a~r:I
neste artl110.
finalidade~ ele inegável importáncHI Sala das Comissõef'. em 18 de janeiro J de 1!'163. - Argemiro de Figuefredo.
Artigo :jç E'ta Lei ent'ra'!'!l em
para n v' da estudantil da tradH·:on;:;! dt 19Gl. - Lourival Fontes Pre~;d~nte Pr~".<id2nte. - ·Daniel . Krieger. Relavigor na dah1 de sua P 1lb'1cadi"l.
Es~o1·J de '\1rnas de Ouro Prêto.
Calado de Castre Relator. - Rui i ter - Pessoa de Quezroz. _ Vitorirevogadas as disposições em t•unA douta ('omissão de Con<titnic"o r:nrnezro. - Dame/ Krieger Ary
o FrP're. - Mem de S(t. - Irineu
trário" ·
e JusticR já apreciou a proposiçãs do Vianna. - Milton Camros. - Fran-, BrwuiF'u.•en. - Eduartio ra!alt'lo.
, 5. Ante o expo.'to. jã PSt~nr'!C' r~mângnlo }Ul ícl':a-constitucional, julgan- cisco Gallotti. - Menezes Pimentfl. l Bf!:crra Neto. - LQites da Costa.
'parada a viúva do ex-sargrnto ClY.tlrlo
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Ser~phico de Assis Carvalho, opi:lamos pela 'rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, em 3 de abril
) de 1963. -Daniel Krieger, Presítiente.
- Pessoa de Queiroz, Relator. - Be-

zerra Neto. - Lopes da Costa. - Lobão da Silveira. - Victorino rreire.
- Mem de Sá. - lrineu Bornhausen.
- Eduardo Catalão.

Parecer nc, 77, de 1963
Da Comissão de Finanças sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nú. mero 115, de 19ô2 (n9 3.905-B-58
na Càmara!, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Mannha, o crédito especial de Cr$ 50.000.000,00 para regularizar a despesa com a desapropl"iação da área menCionada
no Decreto n9 '>'2. 627, de 13 de novembro de 1957.

Relator: Sr. Irineu Bornhausen
O projeto de lei sob exame autoriza
o Poder EXecutivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o crédito especial
de Cr~ 50. UOO. OOO,QO (cinqüenta milhões de cruzeiros), destinado a regularizar a despesa efetuada, pelo Ministério da Fazenda, com a desapropriação da área mencionada no Decreto n9 42. 627, de 13 de novembro de
1957 (art. 19).
O art. 29 dispõe que o crédito em
questão ficará automàticamente distribuído ao Ministério da Fazenda.
2. Lendo-se cuidadosamente a EX·
posição de Motivos do Sr. Ministro
da Marinha ao Sr. Presidente da República, anexa à Mensagem n9 67, de
1958, que submeteu a matéria ao exame do Congresso Nacional, verifica-se
a absolu:a necessidade cia abertura do
crédito e.'.pecial em aprêço.
O Govêrno norte-americano, durante
o tempo da guerra, manteve em território nacional, mediante acôrdos
com o . nosso govêrno, uma Estação
Radiogoniométrica, em Pina, Recife.
A área onde foi localizada a referida
estação era julgada por todos como
de propriedade da União. Entretantõ,
os verdadeiros proprietários apareceram e. após longas demarches judi·
ciárias. ti ver r 1 os seus direitos reconhecidos. O Govê:"Ilo norte-americano.
entre~entes, acordou com o govêrno.
brasileiro em entregar a estação radiogoniometrica sob "a condição de
continuar a ser mantida em funcionamer11'o. no ~u 1erior interêsse da defesa nacional e do continente''. o
Decreto n9 42.627, de 13 de novembro
de 1957. declarou de utilidade pública
a. ref~l·ida areJ.. para fins de desapropnaçao. e autcr1zcu a União a promover a imissão (le })osse correspon·
dente. devendo o Ministério da Fazenda providenciar o depósito dt~
ouantia determinada pela autoridade
judicial.
Resumindo 'l. ~ituação: o :Minis.tério
da Fazeüda, devid01mente autorizado,
adiantou a importância de ......... .
50.000.000,00 necessária ao pagamento
da desapropriação do terreno onde
está situada a referida Estação Radiogonicmétrica àe Pina - que não
foi transferida para outro local porc.·ue esta despesa seria quase que idêntica à neces..sá1:ia à desapropriação.
3. A matéria encontra-se perfeitamente esclarecida e explicada na referida Exposição de Motivos, onde se
verifica. claramente. de absoluta nec?soirlade do crér'ito em questão para
atender ao r.a9;amento de despesa.>
consideradas imprescindíveis aos- "suneriores interêsses da defesa nacional''.
4. Em face do exposto, a Comi~são
rle Finanças opina pela aprovação do
projeto.
Sala das comi.ssões. em 3 de abril
rle 1963. - Argemiro de Fzqueiredo,
Presidente.
Irineu Bornhausen.
R.elator. - Lopes da Costa. - Bezerra Neto. - Eduardo Catalão. - Mem
de Sá. - Vitorino Freire. - Pessoa
de Queiroz. - Daniel Kriecter. - Leite
Nftt'!! , ~
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do pela Companhia Municipal de
A inevitáv~ pressão externa. entreTransportes Coletivos da cidade de' tan.o, impediu que fôsse sustada a
Da Comissão de Financas sôbre São Paulo.
:nudança. Por ou!!ro lado, não sendo
o projeto de lei da Cântara núo Projeto em tela vem devidamen- i materialmente possível a transferên·
mero 149-62 (n9 2.771-B-57 na ta acompanhado de uma relação de: cia dêsses funcionários e trabalhado•
Càmara dos Deputados). que con- material importado, que não tem s:- i res brasileiros para zona pràticamen•
cede pensão vitalícia de . . . . . • • • milar na indústria nacional, e mere-J te deserta, irr.·pugnada até pelos próC r$
3.0QQ,{)O a Otília Barreto ceu aprovação nas Comissões dei pric: operários bolivianos, houve por
Trindade,
viúva
de
Indalécio constituição e Ju,>tiça, de Economia bem o Senhor Presidente da RepúTrindade.
e de Finanças da Camara dos Depu- blica determinaT a remessa ao Poder ,
Relator: Sr. De.niel Kri 2 ger.
ta à os, com manifestação final favo- Legislativo, de Mensagem regulando
rável do plenário.
a situação doo servidores daquela GO•
O presente projeto de autoria do
o senado Federal, -ao tomar conhe. missão, que, quando acionada pelos
Sr. Deputado Martins Vi alma, con- cimento do Projeto, solicitou, nos tê r· prejudicados, invoca o argumento de
cede uma pensão vitalícia, no mon- mos do artigo 252-C de seu Regi" ser entidade supernac:onal!
tante de Cr$ 3.{){)0,00, a Otilia Ban•eto mento Interno, as devidas informaO presente pedido de informação,
Trindade, VIÚVa de Indalécio Trin- ções ao Exmo. Sr. Ministro da Fa- reflete ao mesmo tempo, um apêlo
dade, funciOnário da Alfândega . do zenda, no praz-o de quinze dias, pelu para que defina, em condições hU•
RIO Grande. falecido apos mmtos oficio SP 172, de 22 de novembro de , manas e justas, uma sjtuacão anô·
anos de serviço, quando ainda não 1962.
i mala e vexatória.
·
existia a pr?t.eção da le~islaçâo social\ Pelo Of'cio SCB 419.167-62. rece- 1 0 ~R PRESIDENTE·
aos func1onar10.s d:t Uma o.
bido em 29 de janeiro de 1963, o Sr. ·
~ ·
. ·
A Mesa do Senado, atendendo ao· Ministro . da Fazenda manifesta-se 1 O requerimento lido sera oportuque dispõe o Regímen~ Interno ~esta «favoràvelmente à
aprovação do • Hamente despachado pela Presidêncasa, solicitou audiênCia do M1msté- mencionado Projeto, por se tratar I qia.
·
rio da Faze~da, tratando-se, como se de assunto de iniciativa· do Poder
Há, ainda, outro requ. erimento que
trata de proJeto que altera a despl:sa Executivo que se fundou em alto ;n- I vai ser lido.
/
da União.
terêsse público demonstrado nas ra·,
, .
.
A informação recebida. mesmo re- zões constantes da respoct!va Men-'
E lldo o segumte
conhecel)do o asp_ec;to h_umano. 9e. qu~ sagem ao congreso Nacional".
Rea,uerimento nQ 85, de 1963
reveste a propos1çao, e contrana a
Ainda que i.'al providência já não
sua. efet~vação s~ _arg~mento _d~ q:re se imponha mais. diante das modifíSenhcr Presidente:
a s1tuaçao do PaiS_ unpoe restnçao de cações havidas no Regime Internu.
despesa e contençao nos gastos.
releva anotar a manifestação favorá- - Nos têrmos do Regimento Interno
São evidentemente ponderáveis, os vel do Poder Executivo quanto à isen- requnrc sejam prestadas pela Mesa
argumentos invocados pelo Ministério ção tributária agasalhada pelo pro- :lo ~enado as seg;Jintes informações:
jeto
·
Q\,.tl a situação atooJ da tramitação
da Fazenda, e ainda mais seriam, se
·
no :'t>r,ado, do Projeto de Lei da Cárealmente se aplicassem rigorosamenTratando-se. po<s, de medida que mara que dete.::mina ;:eiam objeto de
te em todos OIS setores da Adminis- vem facilitar o reaparelhamento de Tratado cs assuntos constantes das
tração Pública.
carros para o transporte coletivo da :'iotas Reversais referentes ao Tratado
o congre.Sso Nacional, entretanto, população da cidade de São Paulo, ie Roboré;
reconhecendo e. nece'sidade de medi- estamos de pleno acôrdo com a aproSe iá há Relator d~i!mado para esdas de exceção à diretriz geral de vacão do Projeto em aprêço e ain- tuac do referido Projeto de Lei, na
economia que deve orientar o Govér· da. mais pelo fato de idênt1cas con- Ccm·-;,~ão em que por ventura se enno. tem, com relat.iva freqüência, cessões já ter~m sido proporc1onada.;: con~· e.
aprovado projetos análogos ao pre- a out'ras empresas.
I i:OaJr, das Sessões 4 de abril de 1963,
sente, concedendo amparo, sob forma
Sala das Comissões. em 3 de abril [ - senador Bezerra Leite,
de uensão muitas vêzes superior à que de 1963. Daniel l(rieger, Presidente: I
Ju:;ttjica<. :ão
se pretende agora, a viúva de funcio- Lobão da Silveira, Relator; Pessoa I
,
nárics e de parlamentares e ex-parJ.a- de Queiroz - Vitorino Freire Cem êste peõ:ido de informações ctamentares.
zerra Neto - Lopes da Costa - Mem mt.s ctendimento a várias solicitações
· São casos singulares, nos quais o de Sá - lrineu Borhhausen - Eduar- 'vindas da região limítrofe com a Re,
i pi;blic:a da Bolívia, particularmente da
legi>lador faz sentir a sua função, do Catalão.
sancionando medidas que, mesmo dio SR. PRESIDENTE:
:zona de Roboré. Outr<?ssim, embora
I envolva o assunto questao da exploravorciadas de um rumo geral. atendem
Está finda a leitúra do expect'ente. çãJ de petróleo, est,amcs certos de que
a situação particulares, analisados e
Há, sôbre a mesa, requerimento que a matçria há de -ser apreciada sem
julgados procedentes.
vai ser lidlo pelo Sr. 1• Secretáno. con.<egüências explosivas.
O pre'ente projeto vem . amparar
E' lido o seguinte
uma viúva, pobre, sem poss1b1l1dades,
O fato é que há repercu.osões e cone que perdeu o seu espôso. funcionáno Requerimento nc, 84, de 1963 seqüências imediatas, de efeito ecoantigo da União, em época remota.
nómico de aspecto nacional e acenquando ainda não fL:ncionava o upa·
Senhor P:·esidente.
tuadamente de interésse regionali<ta
relho de proteção da previ<iéncia sozona· onde mor·amos e
Nos têrmos do Regimento Interno. corumbaense,
cial. É um caw análogo a tantos outrabalhamos.
tros, aue o ccngresso t.e1n reco:lh~c:dl) requeiro .seja endereçado ao Senhor
A
l-.'Opósito,
como
subsídio. transcreco:no -mereced<J"es de solução favorá- Presidente da República. pedido de vemos ofício que recebemos da Câ.vel, atendendo ao seu asp,rcto h 1J- informações para que. por intermé- mara de Vereadores de Cuiabá cujos
dio da Chefia do Seu Gabinete Civil.
mano.
térmos cal?rosoo respeitamos, dentro
esclareça o seguinte:
de u~ realismo por nós compreendido
As,im. a exemplo do que .iá tem
Se
foi
providenciado
o
cumpr!men_:e
VIVIdo, sem qualquer prejuízo da.
feito, a comissão de Finanças é de
parecer que o projeto deve ser apro- to do despacho exarado no Processo n<?ssa amizade brasileiro-boliviano.
24.639-62-lVIVOP,
em
que
ficou
decivado.
dida a remessa ao Poder Legislativo, CA:\1:A.RA MUNICIPAL DE CUIABA
Sala das Comissões. em 3. de· abril de Mensag·em regulando a situação
O!. nQ 49-63.
de 1963. - Argemiro de Fzguezredo, dos servidores brasileiros da ComisPresidente. - Daniel Krieger. Rela- são Mista Ferrov'ária Brasileiro-BoEm 26 de março de 1963
tor. - Pessoa de Quezroz . .:.. Eduardo liviana. em face da mudança .da sua
Assunto: Envia Mensagem.
Catalão. - Lopes da Costa. - Bezer- sede. de Corumbá, B:·asil, para Sanra Neto - Mem de Sá. - Trineu ta Cruz de la srerra, Bolívia.
Fi'ezado Senador:
Bornhausen. - Vztorzno Frezre
Sala d::1s sessões. 4 de abril de 19 63
Cumpre-nos levar ao conhncln:ento
Bezerra Neto.
de V. Exa .. que em sessão real1zada
.
Justificação
ne.,ta Câmara, OIS Senhores vere.C~dores
Parecer nc, 79, de 1963
E' vexatória a situação de cPllõenas -aprovaram. por unanimidade de voDa Comissão de Finanças. sô- de brasileiros, com suas famílias. em tos. "l Requerimento do Vereadcr José
bre o Projeto Ele Lei da Càmara face da imposta e não evitada trans- Leite de Figueiredo. no sentido de que
n' 165, de 1962 (no 283-B-59. da ferência dos escritórios e oficinas da e~ta Casa enviasse Memag·em a ê.s..'ie
Çasa de origem). que isenta dos Comi.<;são Mista Ferroviál"ia Brasílei- rJlPndo Senado que, atrav~s de todos
impostos de importação e de con- ro-Bo1iv ana. da cidade de corumb~ 05 SE'Ll-' líctere1;, deverá se PI'O~Ll'WJar
sumo material importado
pela para a Boiív'ia Trata-se de funcio- no sl'ntid<> de que as demarches do
Companhia Municipal de Trans- nários e trab.JihJdl1rPs com mais de prGcesso em que se prccura imnerlir a
portes Coletivos.
15 ou 20 anos de serv\ços prestados, 'efet;v:~ção do "Acôrdo de Rc 1 bo':~ n:\o
marginalizados totalmente du~ant:e terminem com o:·eiuí 7 0< '""'o' o~ra o
Relator: Sr. Lobão da Silveira.
muito temoo. do amparo da nossa nJ,<<·o nu.erido ~st:ldo. feri!;:h ·.':1: .1:::->io
O Sr. Presidente da República en- legislação trabalhista e de previdên- a '~1 , 1 ". ;oberama.
c1erecou mensagem ao Congresso .'la- cia social. sob p~etexto de se tratar; Al!1da flp tnbuna, c Vere1c~w ·~~~
c,onál, que tomou o número 152. de de um serviço mrernac;onal Em lon-: n:a. es(:i 8 i f'. r q•.:p niin dev2:n0'. em
1959. ap;·esentando Projeto de Ler ga luta j:.~dicial. parte dessa bai'T<"i· 1,.,.,JA"<e nenln'!1P ent:?·;ar um peque isenta dos impostOB de import"a- ra foi anulada em dec'são do Egré 1 "'"r, ~m.e sa;B do <0[() de :\1"'o C ·c.<·o
, à Bol!v1a. Ren:"mora f·atos de nossa
ção e de consunio material importa- glo Tribunal Federal de Recursos.

Parecer nc, 78, de 1963
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História lembra que na administra- I interrompidas por um incidente aficão dês;e notável Barão de Rio Bran- I nal superado sem prejuízos maiores
éo, o Brasil e a sua Diplomacia ga- ipara a nossa posição no. Continente,
nhavam mais um ped-aço de terra e I1 não pode deixar de servtr de ponto
que agora se deseja entregar um pe-~ de partida para um re~xame das condaço de terra nossa aos bolivianos.
dicões em que está e·.·oll >~!o a ' ·'
Associando-se a ttldos êsses anseios, acão
internacional, nos q~.<dros de
a Presidência dest-a Casa espera de uma orientação ge! .11 t; .. · .1J. '
V. Exa., o rápido pronunciamento dois anos- e ind:t:Oitàvclmente ~::,rjunto à ncSBa valorosa representação, reta - mas que vem sendo aplic:da
seguindo os sadios propósitos que de maneira pouco eficaz e ainda me_.
/sempre exornam a sua personalidade, nos clara, com nscos cada vez nuJs
na defesa dos legítimos interêSBes da evidentes paril a nossa po3ição no
família matogrossense.
Exterior e pant os objeti vol.. que nos
Servimo-nos da oportunldade para traçamos em nossas relaçô-:'s dip!o·
apresentar a V. Exa., os protestos de, mátícas e comerctGis com os demais
estima e distinta ccmideração.
~países.
Atenciosas Saudacões. - Ranulpho
Pac, à e Bai-ros, Prti5idente.
Pai-ece certo, Sr. Pr;·sidente, que as
..
jmdec1sóes e tío1ezas na execução de
0 SR. PRESIDENTE:
.
urna política que se prs . ende. Lnn;• e

I

I.
r

A ploposiç8o a que se refe1·e o re-~ailrrn . i.tlva,
.
dec01''-'.lTI da ln~~cl.t:;:l~~:, __ o

tria e ;l;::l.zendo cair, portanto, ainda :iificação das exportações, da abcttu•
mais, o índ.ce de desenvolvimento ra de novos mercados e da é\mpha~
brasile:ro.
ção dos antigos.
. .
o Mint.';ll'o da l<'azenda obteve u Neste caminho, senhor Presr~knte,
seu objettvo es.sencia'. Mas nâ•J obte- é forco: o reconhecer que a açao do
·ie absoiutamente nada alt'ffi dis~o. E nosso "govêrno e da nossa. d1plomoc1a
n.:;m me~rno isso, esse mlil mo essen- . tímida é frac.t., l mef1c1ente e hec,aJ, pôde .,er obtido !.n."eg, ~1mentP. ~itante. '
.
os venc•mentos de no""'" dn1da ex~
Não me é possivel hoje 1r às mnü·
terna_, ern 19G?.• são da o:·ue1~. de 4b0 ci 2.s no exame ·da e.ti1•idade do ~ta,1Ila
:mlhoes de do,ares. O Mm!Str.o con-~ rati dentro desta ordem de !dt:~as.
lhões e meio. Faltam, segundo sua Te n'to na, esfera das relações cJmer
seguiu créditos _no t?tal de 3i'>3 rm- , ci~is. como na das políticas e dtp.cr:n~r:;a expos1çao, cerca de • 90 l.l11- náticas os cond:1tores da nossa polb"/.s de dólar~s...
.. .
I:ítica e~terna têm-se mostrado m~aEm <!Onsequer;cul:: Serü1or Pi,es:~en- azes de vencer 0 pêso de tradtçoPs
te, núvas negoc.açoes "ã" neccssanas. i~ reconceitos snperados.
·Em maio, com os europeus. Em JU .. 1 la,ta ver 0 que está mai,; pr:rto.
\ DhO, outra vez com o Fundo Mi>H'"ta-1 o c~n~inente, esta imensa AméncJ.
:·.o lntt~ nP.cwnal. E outra v=z no 1U t•na 'rmã no sofrimento e na mtp: ~:-:.:üo ano,. quando. o St~. San 'I'wg.o j sé~-i~, ·t~lante da. ~ual não mostramo~
4

1

1

D~n.~a..::, ou .q~leJ.n estiver ..:~a pa-.,ta cta,,

n1t•nor aptiCflo para exercer o_ pape,

qu"L'Í!J en:o do sr. senador Bezena! ctus apare.hos gcvernamenta:s w·:um- l•·c<~enüa, tera que voltar . aos nossos! a
nos caba e que, em c-u•.:·ao rpoNeto é 0 Projeto de Decreto Legi;)la- · bjdos. de eump;·J-la. e. espec:almente, cr.::dores para a mesma peregnna<?ao · q~le heg-mo a ensaiar.
ti vo ll' lG, de l9GO.
·
\ do IlamaJ"atJ - CUJOs quadros te cm- penes a. Até quantto, Sr. ~residente~·~ ca~u~is ~o ~s fundamentos da n~:-;a.
.
..
. , cos, embora conê:1ndo com f1gur2.s de Ate quando repettremos es• e . Jogo 1.. t d_ p 8 ternal diante da dttaGura
L:do ~m 1! de noven:brc de 19o0, fm cflc:'.2nl2nte para a m\ss5o que :hes cano;alivo e, no f m lia.~ CC!'n:;,,;;, .t>u- a;'.~ e i~?·· Sabe 0 Itamaruti q~1e há
1
10111 1
di,;t;
' ~ ~--- ~cmJ.sso~;s..
· cübe.
mlll1an'ce~
.
. ~" ~S:ua ~arcada.• para breve n'a Ar·
~<. Co~; tt,t"tc;ao e Ju"uça,
·""-"!f'Jrque o ma·:s grave, aqut]J de que ~I,;~·tf~~ na Venezuela, no p~ru e n~
1
10
~e 8, 0~ u ~nçaE ~acwnal e
: Temos noticia clJs esforços do go-~ ~1lU.itos I! ao se uao conta, e qa: L~uo 1 Cl iJe? 'conviria ao Brasil ajudar a
J e r..",~oe;;; , x eno~es ·c .. - d i vêrno para enf;·entar essas dificu;da esse esfor·ço n;•:t. 8penas, a af:::s,a: Bc1ivia a re<olver um dO:. seu~ m:twa rece _eu pare~er a omt;osao e ides ~as não me parece que tais e; ditlculd8.des imectiatas - efeitos e
. blem;s· nac·onais que é o ele
Ccr:si ttmç::w e Juo lÇa.
I f'lr~os ~stejam se procesoando no 'it :não caU."<'.s sem nem de !e•:c an·a· res p:o . ~-~'da para ~ mo.r? Qual
Acha-se di"tribuído, na Comissão de mo· conveniente nem. t~~ham a p;·O~ nhar o verdadetro .âmago dos p;·o:.Jl!l- ?o ter a;.~~~a ""cio Presidente do Br:-1sil
Seguranca Nac:onal, des~e o. dia 25 I fundida de que H ria de de,se,i:l.r. Apa- i mas bJ:.."~,llerro~,·
. .
. , _ " ,- ~at~ ao su'a próxima visita a Sêintia~·o?
de m8r~ú. ao :::;enadcr Jo.se Guwmard. : rentemente êles se n·.sumem na subs-~ As neooc!a(,oes fmam fetta,, _~etao
Repito que não ~ esta a hora. nem
(Pause< l .
.
.
· tituição de determinados embaix·::do- fenas, porque ?r~~lsa:n . se~
fu.t~s · talvfz 0 lugar, d~· entrar no exame
No exp~d1ente hdo figura o Projeto r('s - mdtspensavel, em alguns casos Ma<; o que o. Btas,, ptecJSa e enfro1• d t
qdestões. Mas a Senado. Sede Decreto Legislativo nY 6-63, origi- - mas que rião basta: á para que se tar com senedade amda mawr _ os ~s 1~s F1' 2 <idente, e especialm~nte a
nál'ic- da Câmara dos Deputados, on~e a'cancom os objetivos que o próprio seus verdaden·:s ~roblema~. ,aq_:eles ~u~ Comi~sâo de Relações Exterio!·e:;,
teve c n9 1-A-63. que concede auton- Govêrno se propôs e gue não sã 0 um que determmaram a queda orus_-- do ao ora presidida pelo eminente Se::~azação ao Presidente d:;t . ~epública imperativo dos interé~ses do país.
1 s;u
mdtce de desE·nvolvnn_ento ~os d~r Jefffr.son de Agu:ar, hão de dar
para se ausentar dr Terntono NacwuJ,mo~ 18 meses e que estaa na 1 a!z
t .·b · ' • .::ada vez mais etrnal, no m2~ de abril dê~te ano, a ftm
De pouco nos vale, com ef<;ltJ, uma das nobsas dtf1cu:clades externas e ~i~~ ecu~~d~ ~i;vma's constante à dede atendendo a convite do Govêrno pol!t:ca traçada com basP. ern premts_ mtern9.s.
.. . - d 0
o do Itam·uah na
da' HepúbLca do Chile, visitar oficial- sas,. corre;_as, ma·; executada de maAinda há en: mUitos de. nós - e, ~ ~1~ç~~ e ~a r~f~c;Jização da' ex~c\tçãa
mente nqui'le pai~.
net .. ~ -~rec;uenteme;nte f1 ou,xa,. sem. q_ne por que na o d.zer taml,Jem. cm mm- tla nossa politica externa. ho.ie cl(!
De acõrdD com 0 disposto no artl- o.s o.gaos responsavets pe o seu ex.to tos do povo - a crença de qu~ o Bra- .
.
. t ., .-.
ara 0 pats
ln- ajam com a seguran~·a e o ~ri'.2rio, sü pode ser salvo pela ge:terosJdade tao vtta 1 ;n u e-tse P x'terna ·bt.'x'"ile'm
g o 3-? 6' n·• 11 · b · 1· do Reo-imento
"
1, d.
· ·
·
'd
.
d E t ·
·
A a tua, po11 1ca e. ·
• ·' ,, •
terno. as prrpoêiçees de.<osa nu•ureza . n tspenrovets.
' os seuli amigos o x er.or, a co- abrm perspectiva-s novas para o pat;s,
têm. mde,Jcndentemente ae requeri-~ Senhor Presidente
ouvimos aqui ~e~r pel?s ~stado~ Umdos. Boa par- e aos poucos o está colocando na pomento, o rito da urgência especial de nesta Casa, e tambét'n na c'à'n~ra do.~ e ~~ ~etas e~pça~. que ; o \ causou s:cão que deve ser a sua, entre R..:;
que trata {l n·• 5, b, do- mesmo artl- Deputados, a brilhante exposição que a vo ~ 0 r· an . tag~ a~t al!ct c?m gr'andes nações -modernas e consciengo da Lei ~nter:'R_·
.
fêz o. Ministro da Fazenda, no mes- ~;en~:o~uiu~~e ~:~~~~i s~coJ~;o ~h~a_ tes dos 'SE'll.S próprios interêsses.
.
Nessas. co.,n~Jc;,o_e,,_o projeto sera su~- mo dta do seu r~gres<o de washing mar ·de ingenua 011 de inPpta.
Ao mesmo tempo, entretant•) e. d:~metl~o a de.Jb,/açao do Senado a~s ton. Trouxe-nos ele o resultado ooE
Os Esta-dos Unidos, disse-n•l· 0 Mi- to nem todo o nosso gove11::o. P<~TLe
a_ Otdem do D.a,_ l_levendo a~ Comts- .;eus esforços, que todo o Br,~Fü acom- m'tro enfn·ntam hoje dif,~uldlde ter consciêncta, a atual pohttca ausoe;, de Ccnst:tmçao e Justiça e de panhara à distáncia, e uma aná!ise
'
d
.d .
, : lh ;· ,. " mentou em proporções desmesuradas a.
0
Rel~çõe? Exteriores. apresentar nessa das dificuldades· reais que preci'iou ~~e n~:saf ;e ~o~~s;~a~ef~~;~'eext~~~~~ responsabiliddae cto It-amarati ~· muiopm t umd~de, .por eocnto ou oralmen- ven~ET ou a que ~eve de curvar-se
é de quase meio bilhão, 0 dele. e,tá to especialmente, dos homeP-~ mcum_
te. os se11_5 par,eceres. _tPausa).
Nao vamos aqm entra~ na ?.nálise est.mado _fm três bilhões de ctola;·es. bidos de _conduzr-lo.
. _
A PresJdr·nc a defenu, hoje, os Re- mmuc1osa de sua expos1çao que tan- E'
tf't
- f
o Brasil de acrora ja nao marcnJ.
11
querimentos de. Informações ns. 82 e tos elogios merect>u do sei-tacto. So· gen~~~dad~~ç~oas:u;o ~~nt~;~~'cet's~ peia mão de prote'tores
p:;derl)so.s.
83, de 1963. apl esentados onten ~elo nos gratos a s. Exa., ~o se 11 grande timula 0 ego:
::> nacional, explo:·á- em hora _continu_e
a ter amw;os , CI)S
Senhor Senador Lopes da co~ta. ~~~nto~ _à sua dedtcaçao ·ao Brasil, ve: por politicas de mentalidade es- qua1s na o 9ese1a afastar-se As ~.t,~~
(Pausa)·
a mtel:genc1a com que enfren:a cs treita e chauvimsta _ que os há tn.n. d~s. as d flculda~~s do -~ammln, ~~
Há nadores lnscritoo.
mas gra~es problemas. S0'110s ~ra- to nos Estados Unidos como aqm.
nao temos quem va na fHnte. a de_
Tem a palavra, por permuta com o tos, espectal~e~te, pela, presteza com
Ma<;, Sr. PrEISidente, o Mmtstro dR faz'-las. .
.
.
Senad1'lr Sigefredo Pacheco, o nobre que velo ate nos, pela lucidez e pela F.,zenda P<Jdia ter-nos dito mais mr.:;Sr. Pre.sldfn:e. a . med.da que flr•
Sen"dor Jo~é Cândido.
coragem com que trouxe a p:íbllro mo sem entrar em pormennrc<' sobre ma uma postçao propn_a e _Gue su-.;<tlguns dos aspectos mais duros na 0 balanço de pagamentos no:·te-ame- tenta os sew; próo.no~; mterf'.>Sf',; naO SR. JOSí: CANDIDO:
rea Idade do pais.
r.ca-no
ctonat~. o Braql 1\a de VE'r ca~a vez
(Lê 0 seguinte diScurso) _ se:nhor
Mas, Senho~ Presidente, o tempc·
A vêrd_ade é que dos nossos c:·edo- mats, erguen·m-be diante de s1 miPresidente, sou dos que acreditam que da~. tergJVersaçoes e ~os ~eio,,; têrmo.<; res, embora possamos ped:r-1hes ro:m. I m;gos poderosoF, que cont~~· na c e•
cabe a esta C'!\sa, na qual estão re- Pa~-ou. Devemos,_ nos, d1~er a_gora o preensào, devemos esperar um com- na . lnternacwnal, com rec.t.sos bem
presentados equanimente os Estad0s ql!e o. Senhor Mlmstro nao d!s.s~ cu portamento de credore<;. Dão· nos, CO·· mats amplos que os nossos.
da Federação nrasileira, um alto papel nao poqe dtzer - dev~~o.s extra-Ir as mo nos dei'am, desta e <:!e O'ttra.s vêNossa oonveniênr:.a, nosso propêsina definição dos ~umos, na a-nálise e l cm;c_Jusoes e as ~onsequel!clas da sua zes, o estnto necE,.sario ,ara que pos- to e manter a atw.l linha d" equili·
na fislcalização áa política. de nosso :~n~~~- :odabpropl':as ongerls da sua samos continuar a pagar-lhes. E nada brio, sustentando-a cada vez com
8
pais e muito espectalmente êla sua
tactos Unidos
mats do que Isso.
mawr f1rmeza. Não há outra po,,içà()
oÚtic~ extema em relaçã~ à qual .::rev~ .o _Brdasll, Senhor Pres!dent.e, no Deixam-nos com o nariz for-t iJà•'ua pos~lvel para o Brasil moderno. O
. E · o
d
•
.
. qumquemo e 1957 a 1961 uma taxa ma com á<>ua at ·
tantas responsabilidades nos da a pro· média de crescimento do proiuto
s_
_o
d. e c pescoço.
f' m1- propósito dos nossos
a versários é
pria constit·ulcão da República.
cionaJ d 7 ,.,
· 11a· poss~ve 1 nao tzer que, a~sun agm- la-nçar-nos num dos extremos, é des10
mandato Sr Pre- elc"ada ed
an·Odano, Eumt a d::tts ma•.; do, eles evitam que o Brasil dü;p,:nha Vlar-nos da no~sa rota atua\. que é
A"ostimim':l's nos•o
~
• ·
~'
s o mu o.
s a xa a caiu de sufic· nt 11b ·d d
·
sidente, n~m. monento r~~evante da brnta:mente no. ano findo, a um ní- tos.
te e
eJ a e de mov1mU1- a derrota dê·es, porque é a únic::t que
vtd_a do Brasil, qu~ se afuma, talvez veJ quas!! 1ctênt.tco ao do crescimento
pode levar ao pleno desenvolvimento
hoJe com _mawr Vigo; do que nunca, populacional. A. um nível, portanto,
As negoc ações concluídas pet,J ·lu«- e _à emanctpaç~o econOmtca ~o~ _quacomo naçao livre e md_ep,endente. E que pode ser defmido como de est1>g- tre Mm1stro da Fazenda livraram-nos d1os da democtacJa rep~e.~en.a·tna _e
quet{l crer qui' nenhum mstante possa nncão. A mi.~são do Sr. ~an Tia o-o temporanamente de obnga<;f;e, nn- d~s llber~ade,s :n~n·.duats. dü" qnms
ser mais apropriado do que êste para Dentas, esencialmente, era obter ~m CJdas ou a vencer a curte prazÕ ps;·. I nao de.seJamos afastar-nos em neque cada um de nós, senadores, dos ali v o, ainda que momentâneo. si'>l:H'e rmtmdo-nos respuar por alguns me- I n\1uma htpote~e ·
mais j:ustres aos menos experientes, o nosso balanço de pagamp·1tos. p 3 ra ses. Mas não nos trouxe1.1r reeursos
Sr. Presidente, não quero condulr
dê a sua contribuição para o esfôr_ Impedir que essa situação se rwrav~s- que nos permitam. financia: o pro- este dtscurso sem dizer alg:Jm:ts raço de afirmação e análise que deve se. neste e no próximo exerclci~. se ces,o. de desenvolvimento econômicO, lavras r.;õbre um incidente, felizn:enser a tarefa comnm desta Cnsa do nao fosse aliviado o balanço de pa- em termos apr1eciáveis.
te supmado sem maiores P''ejuízos
Con~rP>so Nacional.
ga-ment.os,
provàvelmente
<;P.riamo~
Esses recursos :- e isto é cada vez· pa·ra o pais, mas que me parece exSr. -Presidente. o episódio das nego· força_dos !! fazer um corte drástico matb claro - t~m que v.r de nó~ Icepcionatmente expre~swo d1s cotldtciações levadas a efeito em Washing. nas unportações, mutilando a ifapacl- mesm?s. De nossa própr:a ;)1l.paetda- ções em que atualmente se desenvolton pelo Ministro 1ia Fazenda, e quase da de de produção da nos.sa ~ndús- de cnadom, do aumento e da di ver-. ve a nossa diplomacia no Continente.
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O SR. PHESIDEN'fE:
D" te incidente que há duas sema- I números nio
menos sien\fica_t!~os
nlli e~eixou 0 pa~ diante de um an- pa·ra n6s, e que refl~tem as canr!Jc;oes
Tem a p::.lavra o n>,J,re Sena•lor
gustiante dilema, e sôbre o qua~ deve cada vez mais desfavoráveis do nosso Mem de Sâ, por cessão do nobre Sedepor dentro de horas, na Camara intercâmbio com os Estados_ Unal~s. nador Euric.o Rezende.
Deputados, o chancelE.'!' Hetmes InsinuaçllE!s, ameaças ou me~mo teoO SR. MEM DE SA:
acho que estamos obrigados. a rias económicas não. mudam ";s~s ml( Não fOi revisto pelo 0~•1dor) -Sr.
, a ilção necessária,. por multo meros, que, ainda ha poucos .J;~~ m~;
que preferí~semos esquece-lo.
receram uma eloquente aná 1.
Presidente, começo por agradecer . a
Refiro-me ao que se chamou o "caso professor
norte-amer:ca·no ;:nd_rew fineza o.o meu eminente colega, SeGordon··, embora êste emba1xad.~r. Gunder Franck, pubilcada no Jor11al nador Eurico Re::ende, por rue haver
cedido a sua inscriçâo para poder fa.
que parece ser efetivamente um amt- do Brasil".
go do Brasil, tenha sido o menos cuL
Sr. presidente, . conhecendo ~.omo lar.
Sr. Presidente, Srs. Senado!es, dh
ado pe·o que ocorreu.
.
conhecemos a.s praticas da po.n.ca
p Tôdas as informações de que d1s- numa democracia, não esperamo.-; que, mao·nifica exj:osição que ~ governo do
Pre~idente
João Goular•, fez nesta
pomos de.xam claro que o referido todos os representan:es âo f~~~tdo 1
incidente era prev1s!ve~ e que. a. su~ I Republicano, nos Eotados .. U .111=>::_. Casa, quarta-feira última, pela palagestação vinha produzmdo
mdJcJO., abra:m mão dos . seus ~s!Ol Ç•.lS par"' vra autorizada de seu emmente MmlSbastante evidentes, há algum tempo. , criar empecilhos a ~:eele1çao do PI e- tro da Faze;Jda. muitas concLLõcs po$6 a ineficácia dos nossos proces:o:'JS Isiden.te Kennedy, embora à e;;~ta das dem ser tiradas, e· peço licença para
diplomátlcos, e sua: timidez C}'Jase do- boas relações entre o seu p9Js e o arrolar, resumidal!1ente, as que. me
parecem mais dignas cie mençao rmeentia, permitiram que as cmsa.s che- Bras1l.
.· ·
gassem onde cl1egaram.
, . I Illas estamos no dever de F:XcP:Jr CJ.cl: u:ata.
. 'Está a primeira em que a mLSsao do
os adversar.os da. posição b•a·;Le:ra 0 governo norte-amencano, nao so
;,q;nistro
San
Thiago
Dantas
ac~ Essão suficw~;ltcmente conhecidos, t?ntn n:lo faça concessões a êsses S2'lS sdlà quanto aqui. asslm como '~5 ma;'êJ.<; ·\cu-árias ;nternos, como nos <tJ'l:le a tados Unidos colheu o melhJr exlto,
do seLl esforço pertinaz. Entrro. nos i ec•rLgir os preJuízos eventwm que d:.,das a.s circunstãncias e' as várias
dificuldades que imposslbilita·;am retemos sal;ido combatâ-los nos dcns €:'{_ 1:rw; f·.sforços po~sam causar-nos.
tremas· do espectro politico; com re- : De outra mane:ra, não vernC\s W':110 sultados de maior vulto. Os qcw ic:·am
alcançados
sáo suficienões para l~c.sol
Jativo êxito. E é forçoso reeonllr):2r I pod;~ria o govêrno brasileir::l de1xa'
que a nmsa luta é facilitada pela m-' l~e ?.C:.otar aqui uma po:itica de ron- ver 0 problema de nosso balanço de
discutível boa fé e patriotls'l10 C:a; ::~s· õe.s cJrrespo!Jdentes,
q?e :ev:rna p8~·amentos mternac1anais no C?<renmaior;a dêsses adversários -faCi.:h1:J.l-' ràp:rbmente a con··eqüênc1a llnpre- te -an} e em parte do ano prox1m_o,
aliviando e equilibrando uma s:Luaçao
- muitos deles membros dest.'\ e
v1siveis.
outra Ca'a do Par'amento brasileiro. Há n::gur..s anos, na Franç~ e na que se ap1:esenta va desesperadora.
os quais conduzem a sua ba:talh~ de; Ilá ia, a presença de comun;:wJ.s em
outra ...,rdad~ a inf~rir da mB:;:i.stral
principias em termos que preservam i m:nistérics importantes e em elevadas oração do MmlStro e _qne, enquanto
as conveniências do pais e frequ_e:~~e-! funç:ces min'steriais,
não , unpedt_u não aumentar substancwlmente nossa
mente contnbuem para a cor,-eçao d·c I êôses países dé• terem amp.a nar~l receita de ex~ação, seja pe~a meerros e exao-eros dos exec'..l.tores da: cipação nos fundos do plano Marshall. lhoria dos têrmos de troca, seJa pela
política que defendemos.
e de, mais tarde, aderirem à NATO. ampliação e diversidade. dela, carece
Mas, Sr. Presidente, é difícil idenNo Bra-sil, embora priv:;tdos 1:té o Brasil de auxílio de capitais externos
tificar a mesma boa fé e a me:.;ma! mesmo de uma parcela mtmma do para satiSfazer as nece.ssidades _rígidas
honestidade de propósitos em todos que foi concedido aos euro;J:eL1.S, os e crescentes de suas ImpJrtaçoes. O
aquêles que, no Exter1or, se opõf:'m democratas conseguiram vence:- tôda.s ideal, que devemos perseguir, ime,iiaaos esforços do govêrno brasileiro. E i a~: cri.ses que o regime enfrentou de- tamente reside em nos llbertarmos
n§sse sentido, o recente episódio ro; po:s d.a guerra, reduzindo ao me,-;mo dêste a~paro mediante largos saldos
sumamente esclarecedor.
t~mpn. de maneira constante e conE!_ em nossa baiança comercial. Até lá,
Não é possível, Sr. Presidente. que, derável, a fôrça dos comunistas - aconselha-se que
consigamos ajuda
o govêrno norte-americano e o pro-l que são hoje, entre nós, apenas a internacional, multilateral. promovenprio Presidente Kennedy, por ma:u- ';;c·mhra do que eram há algur,s anos. do uma conjugação de esforços, a
res que sejam as dificu.ldades que de- e q•1e continuam a VET illLJtíli?.ad~ exemplJ do "Clube da !_?dia': _que tem
vem enfrentar em seu pais, diante do os seus esforços pela fôrça da c'.emo- soconido a grande naçao asmtJca em
.seu programa de drsenvolvimento.
clima emocional criado em tómo da cracia brasileira.
crise cubana,· cont:nuem a delxar--sl"
As alegações em tõrno da infiltra- Enquanto não obtemos esta especle de
envolver em articulações como a do ção de comunistas em no,sso aparelho planejamento da cooperação . externa
mês pa.ssado, que só podem levar à c;o':ernamental, portanto, oficializadas - e mesmo depois de a co~ulStarmos
deterioração das relações entre o pe o Departamento de Estado, Eó po- - o certo e inegável é que d.os Est"'Bra-sll e seus país - relaçües esEas aem ser entendidas como uma tenta- dos Unidos nos tem vindo e nos conque são igualmente vital.s, íguai:nentP. t.iva frustrada de d:minuir-no.s ln ter- tinuará a vir a contr-ibuição mais
importantes, para nós como para éles, nacionalmente e de criar qm c:ima- mgo:üficativa, imprescindível para o
assim como para o próprio Conti- de d·ív:da e de suspeição P-m tôrno processo de superaçã_o de nosso estánente.
ctos nossos esforços ingentes pe'o de- .gio de sub.desenvolvlmento.
Conhecemos nós, também aqut, as senvolvimento ·económico do pais.
Ainda outra afirmaçã9 do govêrno
dificu.ades pata a orientação equlli· Como amigo e ai!ado dos Estados João Goulart, na voz do 'Ministro San
brn;da do govêrno, a exploração de- Unidos, o Brasil tem direito de espe- Thiago Dantas. sumamente imp~rtan
magógica de sentimentos populares rar que os seus reclamos se,la~n exa- te, é que, se não ho~ve generosidade,
ou de tendências de opinião, Q.ue pu- minado com mais lealdade e boa-fé. em têrmos de auxíliOs gratmtos (e,
dem ter ou não apoio nos ·ratos. Mas
Pa:ra concluir, dir!amos ·que a cú- por isto mesmo, não solicitadcs) , nas
do governo de um paiS das responnegociações realizadas em Washmgton,
sabilidades mundais dos Estados Uni- tlca principal que formulamos a;) Ita. houve nelas, sem dúvida, demonstrados, somos forçados a exigir que aJa, marati e aos responsãveis pda exe- ção, de parte dos Est~dos Unidos, de
no plano interno do Contint•nte. tam- cuçâo da nossa polftica externa <!e- espírito de compreensao para os probém de acôrcto com essas altas res- cor!e da relutância que os nO>sos re- blemas e as posições do Brasil. Nas
presentantes têm demonstrado em
·ponsabilidadPs.
conversações e nos entendimentos, asE o exigimos em nome dos ldea•.s dizer estas ooisas aos nossos amigos sim como na correspondência, notas e
comuns e da luta que aquí dentro do Norte e ao mundo, com a fran- documentos jamais se fez ao Ministro
mantemo~ pelr democracia e pelos queza e a sinceridade convenientes.
A atual politica brasileira, que se brasileiro qualquer espécie de pressão
valores do Ocidente.
ou disssimu!ada:, insinuação ou
quE'r firme e afirmativa, e d<t qual o direta
o Brasil, como dizia recenteme:~t'! pal.s ta:nto espera, exige dos seus exe_ 1·eticência de caráter polltlco, nem
mesmo
cláusula de compromisso de
o •· Washmgton Post", e é estranh< cu tores firmeza. de propósitos, segu,..
económica
ou financeira.
que ~Isso ainda preciSe ser lembrado rança na ação e. uma absoluta ela- natureza
Fomos
tratados
com o máximo de res.
na cap1tal dos Estados Unidos, não e reza nas atitudes. Hã horas, Senha- peito e os Estados
Unidos,
de maneira
uma "banana Republíc". o Brasil é res Senadores, em que se deve ser
tentou extrair da precária slum amigo trad:cional dos Es.tados ·trico, em que se deve ser reticente, alguma,
tuaçãi
de
nosso
balanço
de contas
Unidos, ao qual está ligado por laços el? que se_ permite até mesmo a ter- qualquer garantia ou promoosa
que
de tôda ordem, econõmicos, geo-pu~l- gJVersação dos não convertidos. Não ferisse as suscet!bilidades de n-&ssa 1.:1tlcos e culturais, que é nossa intenção é esta hora:. A política externa. como dependência. Temos liberdade plena
preservar: O Brasil é, a-inda um pat.s se ~ostra ~ própria mensagem do para cumprir o pr-ograma trienal de
que se dedica a um grande esfôrço Presidente ao Congresso, que re~ebe saneamento financeiro - com que o
nac!onaJ q que, nt'!ste esfõrço. tem mos há dias, tem um papel essencial atnal govêrno se comprometeu peran~
graves quPixas sôbre o comoortamen- a representar na superação du aluai te a nacão. Os caminhos, assevera o
to do seu grande aliado, e ·o mínimo crise de desenvolvimento do pais Na Sr. San Thiago Dan tas, somos, nós
a que pode asp1rar é que essas quei- esfera _diplomática: tanto quanto na que os escolhemos, assim como fom·'s
xas seJam ouvida.s e examinadas com comercml, pol.s que uma não é mail! nós que fixamos os objetivos e os prr.atencão.
<1o que o Instrumento da outr!\
zos do plano para cuja execução o
Algumas dessas que:xàs basetam-.~l!
J;: o que esperamos dos func o:nârioo govêrno empenha sua honra em face
em reFsentJmentos provocados por ra_ de.staeados para condu:zi-la e exe- do J::Srasil. Mas. doutra parte, nã:J h·
tos como o que motiva as nos!'>a.> r·a- cutâ-la, em nome do inte~;s.se na- marge~ para ilusões ou fantasias: lavras de hoje. outra.;; fu.ndam-s 1! eml clOnai. <11-!uito bem! Palmas).
bs Estados Unidos conservam sua pie.
1
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na libenlr.de C-e dosar, aumentanc,,
reduzindo ou suprimindo, as parcela.s
de assistência prometida:, de acõrdo,
naturalmente, com o desdobramento •
a observância, pelo Brasil, de seu planejamento antí-inflactJnário. Liberdade bilateral, portanto. Em conse•
qüência, somos mestre~ de nosso des.
uno r,;·óximo, com maos livres para
escolher os meios para o cumpnmento
o.e nossos próprws programas.
Ilusão ou miragem seria. doutro passo, deslem'.4lr ou obscurecer as nner}•
sas dificwc.ades que se nos de]: a. am
ao lonO'o ctêstes tre.;;- anos. Demon::;traram o~ EsL<1dos un:ctos que ela:; não
auvem do e.x~t:dvr, de onde nos nâtJ
falta:·á a ajuda iacli.spensável, mas.
cxc:;u.:,,vamente, do setvr interno, de
onze os percal~o.:. se muiLlplicam na.
1uto1 conL:"a a imlaç.io. Terã.c, o Go\-êl'no e o C~ngrés.so, 'a coragem e d
tcüac:•~D.de para v.;ncer as pressões te:l.
dentes a l'L~a;cta no re;;1me das lacllJ·
àaàes, Qas

U.\.'.:.pt::~Jas

excessi va;s, do a tu ..

sr do crec\:~::l dos deficits de.:.va1rar~ ...s
u."s autarq\liàs de serviçc;; públicGs e
da demagogia salanal? Terá fõ:·ças o
g ~ vfrno p.:1ra arrostar os focos inflacioná;·ios ainaa não enfrentados, como
os das castas privüegiadas dos portuá:·ios, elos marítimos, do pessoal da
Petrcbrâs? T2rá energia para, cump: n·
os esquemas de contenção de de~!Je.
sas e de controle do crédit:; para coibir os viciOs da especulação e dos lucros escandalosr~ que a inflação trar.sformou em rotina da vida bras1lena?
Terá. o Congresso lucidês e superioridade para não estradular insensata.
mente os projetas de reajustamento
de vencimentos do funcionalismo e cs
do orçamento vindouro?
Das palavras do Sr. San Thiap;o
Dantas evidente ficou que os próximos meses são críticos para o destino
do Brasil, conforme saibamos, ou não,
vencer o desafio que a inflação nos
apresenta. E eu desejo, nesta opCJrtunidade, deixar bem claro que os grandes tropêços que o govêrno tem a EU·
perar, nem procedem do exterior como .já disse - nem da.s ãreas da
oposição. A campanha. ostensiva ou
dissimulada. ao programa de estabi!L
zação progressiva da moeda, ou deriva
de interesses contrariados dos tradicionais beneficiários da inflação, ou
dos setores de agitação social que,
consciente ou !ncJnscientemente, fa·zem o jôgo da Rússia e do comunismo. Aqueles querem continuar espoliando o povo, com lucros criminosos,
enquant.o êstes querem que a inflação
co:Jtínue sendo a estrada cômJda e a
porta aberta para a subversão social
e a implantação do totalitarismo.
A êste propósito, necessário se faz
acentuar o que, aliás, é ôbvio: O Pro_
grama de saneamento financeiro, bem
como o Plano Trienal, não são de um
ou de outro Ministro de Estado; são
t:o govêrno e. portanto, no sistema
presidencial, do Presidente João Goulart. Impõe-se, assim, acabar com a
farsa de certa gente que pretende
atacar o Ministro, como se êste fõsse o
autor e executor de um determinado
programa, à revelia do Presidente e
até a sua vontade. Na realidade e de
conformidade com o sistema de govêrno. aquele só faz o que êste autoriza. Os méritos do sucesso cabem ao
govêrno; assim também as criticas e
as responsabilidades. Só a solércia ou
a covardia pode pretender mistifkar
o povo, adotando o jôgo primário de
sabotar os programas governament:l's
do Presidente, fingindo que somente
ao.: Ministros torpedeiam, tal come se
ainda estivéssemos sob a aparência de
um sistema parlamentar.
E o Sr.
João Goulart precisa ter a hombridade
de deixar isto bem certo e positiv0.
não apenas através do silêncio e c'a
omissão, fiado em que quem cala cccn_
sente. Deve ~le. iglJalmente, convencer-se de que não haverá boas finanças onde não houver boa politica.
Nêste sentido, urge que imormhq. ~:'.s
largos setores políticos que o têm como
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líder, a elementar n:ção que o nacio- parlicu!armE'ntE', com os Estados Uni- sumo e em poucas palaV1·as: - O Se- AssemQ!éia Legislativa do Rio Grande
nalismo legítimo só pode ter o sentido dos. pois é mais q•Je e>;idente que a nhor Pres>dente João Goulart se com- do Su~, telegrama vazado nos seguinpJ.Sitivo de defesa dos interêsses do Rússia ainda que o desejasse. não te- p: ome~eu perante o Brasil a cumprir tes tL'mos:
Brasil em sua marcha para o desen. ria como socorrer o B;asil em su.l.S u<:1 Plano de govêrno cujo êxito de"Apoiando-a campanha iniciada
volvimento. E nunca o sentido nega- àspirações de d.esen volvimento.
p:.n~le, liminarmente. do progressivo
pelos poderes consutuicios e clas·
A lucidez do Presiden:e Goulart n:\o sanem:nento mo:1etário. Para exeses representativas de Canguçu
tiva- de fôrça ou instrumento dirigido
contra uma determinada n2ção, como pode p!'rder de vis'ta esla rEalidade so-, CLllc'\-lo, p:·ec:lsa da cooperação total
os Deputados gaúchos abmxo as
cada vez mais se está verificando no Lar quando pretende cumprir o Pla- · do povo e ainda, da coiabo1·ação insinados vêm pedir a colaboraç~
Brasil.
no que apresentou à n:~ção. Sem bca • terr.aêionaL Nem uma. nem outra lhe
do ilustre parlamentar no sentidt
Na re?-1idade de nossos . dias, vul- política, não terá boa f:nança. E sem : estão sendo negadas, mas. ao co:1. ráde ser evitada a uemcJ!c~;:, do ra•
tosas correntes. que se ent1tu!am na- · firmeza e nitides de conduta. se não! no. as;:eguradas. Contra o sue ·sso de
mal ferroviário já conitruido, di
cionalistas sob os mais variados 'Pr~- i soub 0·r resistir à tentação dos que cC~i- 3;;u p:og1ama de g:wêrno. entretanto
Pelotas e Canguçu, e que deveril
text<JS - especialmente o do atendi- ' dam lhe subtriar autoriuade em tro- . cuuzpirJm; abertamente, dentro do
atingir Santa Maria. Trata-se di
moo to das camadas mais ne.:essitadas' ca de uma falsa popula1 ida.de, a qual- pai.s, üoL; perigos, OLUt1,doo da mesma
meio de comunica~ão de grandJ
de amparo. o de dar solução aos pro- quer momento esbar!·ando-se a luta matr;ll. De um lado, comunistas deimportância e cuja manutençã1
interessa. grandeménte à econo
blemas fundamentais do pais, o da in- con·.ra a inflação, foge-lhe o auxílio clarados e n1cionalistas delira:1\e~ ,
mia da zona do sul do Rio Gran.
conformidade nacional em face de re- internacional e com a reincidência tudo tazem pa.ra desmoralizar as insde do sul. A demolição da esta.
formas urge:1tes - outra coisa não na alucinação êmis.sioni.sta, atira o tituç:ões d. mocráticas e para levar o
ção ferroviária já foi iniciada l
fazem senão ho~tilisar e combater os Brasil ao pélago da. convulsão que os Br:tsil a um rompimento com o munessa demolição ameaça estender·
Estados Unidos, envenenando o esp:· comu~listas prep-aram -- nã opor amor do ociden.al e. particularmente. com
se por tôda a rêde já construída.
rito do povo com o ódio imdlano C } ; - so Brasil - mas ap·nas para arras- os &ladv.s Unidos, perfiíando-o ao
Chamamos a atenção para o fatl
tra a grande nação do Norte. O r:- tar a Amé.rica Latina ao caminho de lado dr C:t;ba como aliado da Rúsde que não existe rodovia parale·
cente caso do Congress_o de Soiidaile- Cub.a. contra os E;tados Unidos.
sia na guerra fria O "Congresso" da
la, não sendo essa, portanto, I
dade à Cuba é disto prova decisiva. : De outro perigo urge afastar-se
semana find.a é a compropação ir~~~~a g~r;~efi~~" ~t~~~J~ri~~~a;
Cuba é hoje, inco:1testàve!mente. um Presidente, se de.seJ·a ter autoi'I."a"e retol'qUJvel do fatp. De outra parte,
t d'
.
1.1 t
pais sujeito ao regime tot.:tlitário cou "'
trata-se de legalisar e oficializar um
us re par1amen ar Ispensara at
munista; nada mais é que uma ba<e para a execuç::o de seus programas. órg.'.o qu~ terá 0 Comando Geral àos
presente, bem como de suas provi·
russa. em grande part~ ocupada por E' o de permiti.r que se implan:e no Trabalhadores. para finalidade.:; polidências junto às autoridades fe·
soldados russos e de onde a Rússia país a tirani-a de uma organização ticas impondo ao país as solucõcs
derais, subscrevemo_nos, atencio. ·,
;retira armas de agressão à América sindical de finalid-"des políticas.'A li- que bem entender. mediante a p;·esstar:ndentfe, Detputadcs Oscar Wes. ~
berdade e o fortalecimento doss1ndi·
en or • An onio Mesquita, AI· ~
quando bem entende, sem ao menos catas de t:·abalhadores
,
. são de greves polític·as. enquanto não
berto Hofmann, Rubens Porciún· l'
consultar os seus p~epostos ind.genas. e·
d
d. ~aor so cot~- se implantar a R:pública PopulaJ· Sincula, Mário Mondino, José San··
Por isto. sabidamente. se tornou uma ~. sp.0 !l e~ a um man am:n:o coru, 1" dicalista.
'
severino, Art Delgado, Justinc
ameaça até aos Estados Unidos. Que.
cv~llc a um 1mJ):lativo de deQuintana, Marino dos Santos
portanto os comunistas de todo 0 f _sa aos le,ltlJ?Os mter.esses _do proleSenhores Senadwes. Aí e.,tão os
FláviQ Ramos, osmar Lautensch·
mundo estejam solidál'ios com a Cub;. tanado. A politica, porem, so pode ter fatos.
Ninguém os ignora e eu cialeiger, Heitor Campos, Otávl1
de Fidel Castro é natural e compre- ' curso e equac1~namen~o _através . dCIS qui apenas os articulo para apontar
Cardoso e Dario Beltrão".
ensfvel. como solidários es· ão com to- par~Jdos, que oao os orgaos legais e à nação a imensa responsabilidade
Sr. Presidente, farei ligeiro histó·
dos os demais p.aises satélites domi- os· mstrumentos fSJ>€Cificos mecl!ante do Senhor_ João Goula.rt nesta ter- rico e um apêlo. A construção do ra
nadoo por Moscou. Mas que,· não se os quais. se elabora e a_f1:ma a von- n.vel ~;tuaç_ao .de nossa pátria. Tam-. rral Pelotas-Canguçu-SantaMaria ..:
diz,ndo comunistas, certos na.ciona- t~de_~·acwna;. Os ?peranos. como os b;~ ele na? Ignora quanto aqui foi, trata-se de uma .r_êde- era velho solistas brasileiros apoiem e co:JVoquem P-t~o,c,;;~ pacLm : .. úevpm mtervn: na d:.'o.
Impoe-se .. por~tanto, que pro-; nho daq~ela regmo_. Entret~nto, essa
um tal congresso, dêlf: participando ~~!It.c,., e no l"''oce:so de ~overno. ceda como lhe .Impoe o cargo que; construç~o, .que se mic1cu ha uns de•
eis 0 que se 11 :o pode entender nêm • P?'ltlca_ l! no p.roce,~o de governo. na ocupa.
E' Presidente da República: anos, atmg.m .. apenas. Canguçt~, porexplicar, Dê~ te Lipo de naciona!i;tas. d •.;cus.sao e nsoluçao dos problemas e, ?or sua tenacidade. o sistema d? que nov_as Ideias surgiram. entao, cabem se pod" diL;er que do comunismo co.etJvcs - dentro. dos paridos. ~o- govemq hoje vigorante é 0 presiden- mo, por exemplo, a. de ligar Cace_
parece que só não aceitam 0 rói ulo. 1 cle·n e aevem man,lfe~tar seus anse1oo c1alis'la. Sua responsabilidade é in- q~l
P~~tas dou a .~10 Grande, atr_a~
Sua ação consiste em servir-se da egi-:; preco~:~s.ar
"_om~;~es qu: ente~de- tegral. pms. além da, fo:·ça_ e. do po- ~Itas.am cm e vauante para Pedra:;
de do nacio~1a:.'smo como arma de · ~~ po! ~~dos os meios qu,. as fran- d~r ~en; llmite do posto, e l!der mPor outro lado, a con.strução da tercombate simuitãneo à democracia. in-. q s c\.m._vltUclonais asseguram.
d,scu.Ivd do Partido Trabalhista. S. rovlr. Passo Ftmdo-Pôrto Alegre vinha
ternamente e ao; Est.:tdos Unidos. n~ i Nunca jamais. porém transforman- ~'xcla. Jurou defendE·r a Constitui- tornar, de certo modo, desnecessária
·setor externo. ,F.Jzerrl as.sim · 0 jôgo. do o direito de greve' em arma de çao.
S . •~xcla. assumiu o espo~1tâ- a rêde Pelotas-Can~UÇ!J. Por isso, a
cia Rússia, mais t•:ccic•ntem.'nce do que· p:·e.'são política ineshtível. Lembre- n~o cump •. mento
de
cumpr:r um, estrada fm constrUJda apenas até 11
se comunis':a:; s:: d: 2:arassem.
:se o Prcsiden.te q:Je ,·stü a:·ma dcpci.s P,ano Tncnal em que a maior én- . c:dr:de de Canguçu,_ atendendo à eco1
Respeito. S:nhor Presidente. 0 p 1·o- de expe1·imcntada vlto:·:o;;amente ~ô-~ f~~e f~l d.ad~ ao combaLe à infla-! ~~~~fddee uma regJao ?e ;~r~nde Pr'!grama .do sociJli:smo dc•mocrático.. :10: I i.; r c o Congre~;;o. em qualquer emer- ç .• u · · S · .Exc •.1 conJ:ece as !orç.as q:12 cult.ore:dent\~ual se . 1 ~d··~a 1 all( agn_
mé!ldes dJs n'"t;dc~~ nx'''on-,e~ P"1 !lU- os
Greves tentam
to:pedear
este
p 1ano; sabe d'enc1a
. a 1ema_g nde
P<llte de rinci
aescen1 c'a conr·,··"~ e'le 'e "O''at·a·
~·
c
. ·.
.
A producão
al
maosa> n:u;ô"s. P:t:·ilcipo da incon- d2 nalmeza políUca, :1os mPios de QILm co"n:o_pn~ con·.Ja a pen.nanén- daquelas área.S, producãÓ ve 1~adeifa.
3
formlddde zs:·al contra a b:·u:.J!Jdade \.rawpo:·te. no' bancos. em secares ca- · Cla do ~· "_il a.o lado das na.çoes oc1- mente considerável é ·a batata inglê<los ,desnive's ec:;uômicr:s e scci:ú que p:t2.\s da vida cole:iva pasariam o de~taJs, ~ao ~~nora _que~n org:1m.sa sa, que colonos ale~ães troux~ram, há
mar.IrFam o Bnc;ll e junto m·u es- comando e o govsrno da naç .. o. das 0
oman
Geia! do, T!abalhador,:s cem anos, da Alemanha Orie;1tal,
fà:·ço ao d•J> qu• p:i'ei:tm Pl'O\·:dén- mã•Js dos poderes const.ituido.s p.ara as e men.~ amda qums os o~jetivo.s qu? prosseguindo ali em seu cultivo porCL\S para a .Ju:Te··,io das iniqui:lact 2 , das pecuwnas cúpuw.s sindicais. E co- se pei"eguem.
Nada mais neces:;üo que terras arencsas se prestam a tanu;is·entcs d,·:1t:·c dcs m~icles e pro . mo e habiào e cerlC> que a coccjra au- acre.scen~ar: ou S. Excia ajuda a to. ,
.
c~sscs d0mn~'à'1cos
:VIas a c:unpa-' menta com o coçar, desencadoado éste salvar o Bra;;'ll. salvando-se a si p:·óAle:n d!SS.s>, porque estimulpados penha sLit.E:ná •ica de d"mlO~':Jiiz1~ãn das rn2csn;smo, todos os problemas na cio- pno; ou com o Br.asil se pcrde:·á la. f.'onsti:uç_ao dessa ferrovia e porque
íns:irmçô2s v:g:J~antes no B:-asil, di- nais não mais se:·iam decididos pelos t.raga.do pela voragem da anarquia e ~a c :~fã; tip~;m~n~e eu:·opeu, n~que
ngida, rm p:·ime::·a linha. contra c repreoentantes eleitos poJo povo. no da tiran~a _das forças que agora. ~n- a ric~ltores ~o~~~ am a produzir. 05
Gong:·e2~o Nacwnal. sJmul:aneament2 parlam.ento e nos ór~ãos do Poder go~dam a. 'f:nbra ~e. suas mdec1çoe,s p~rticularmente pê;~~o~e~s ~~~!~·
com a e<e fmw5o r.::mcor aos Estade>s Execut!r>. ma.s no~ gabmetes dos no- e e sua as ucia SUICidas.
produtos que enviaram paar a cidad~
Um~cs lev2 e.;;ta e"p"cie espúri.a
ri.; Yos potentado.s no Coma:1do Geral da
Era o que tinha a dizer.
Uíuito de Pelotas, onde eram industria!iÚtdos,
nacwmstas a perder·em sua perso:<ali- Greve ou no Comando Geral dos Tra- bem! Palmas).
graças á facilidade de trànsportá-los
.
dade com o2m "l't'ntuou em r·cente balhador:s. como :ambém se quer
atravÉs da ferrovia em causa.
0 SR. PRESIDENTE:
discurso o emm2nte 15der João '\,o-•·i- chamar.
. Convem ainda acentuar que no rep!no. confundi11do-o.s com os corn~~ÍsA legalisação dê.ste ó.rgão
emboTem a palavra o nobre Senador gnne de pequena propriedade, caractas. em cujas m::Jguadas hos:es se dis- ra contrária à estmtura jurídica do Gilberto Marinho.
terístico do Rio Grande do Sul - e é
bom lEmbrar que a pequena proprlesolvem e pelas quais se deixam P:t-'· sindicalismo brasileiro - ao que se
s~vs mento ni,::lllOb~ar.
O SENHOR SENADOR GIL- d.ade ~ ali atendida_pelos colcnos, deE aqueles que. não sendo, realmen- anuncia. está em plena marcha. conBERTO MARINHO PRO!IIUNCIA Signaçao q9ue, em nossu Estado, tem
te adBptos di> totalitarismo soviético. soante solene afirmação de um de scu.s
DISCURSO QUE, ENTREGUE A sentido diferente do adotado em oumais categorisadoo iideres membro da
REVISÃO DO ORADOR, SERA' trts regiões, pois entre nós · êles são
a começar pelo Senhor João Goulart. Federação 3indical Mundial, em dis~UBLICADO
POSTERJORMRNTE proprietários, em outras zonas do Pais
a.ssi 'tem à rxpan.s~o e à cre:;cente auracia daq'Jela corr :nte politica _ cada curso dêste ano. "o objetivo principal
sã:> empregadC's de fazendeiros - na
da CGT t Comando Geral dos Trabaquelas terras produz-se o trigo em
O SR. PRESIDEI\'TE:
vh mais poderosa nos meios gover- lhadore.!., i! a implantação no Brasil
grande quantidade. Necessita-se, pois,
nc1.ment~Js. nas
fileiras partida rias da República Pop~Ilar Sindicalista".
Tem a palavra o noure ::.enador de transporte fácil, e a ferrovia t>enos meios estudantis e' nas d!reções N5o é otivel que 0 Presidente da Re- Guido Mondin.
lotas Canguçu seria a solução.
sincilcais - não de t·econhecer q:.~e pública e 0 M:nbtro dO Trabalho ignoO SR. GUIDO MONDIN:
No entanto, Sr. Presidente. delibe<la. o:·ientnção por ela esposada e di- rem qnaís sejam os próceres que pro(Não fci revisto pelo orador) _ sr. rou-se, conforme se anuncia no telefundida bem e de rep<!tir com Tayl- movem a oficialização dê.ste organisPresidente,
serei
breve,
para
que
grama,
desmontar a referida Rêde.
le:·and que mais do que um crime. mo. neM. igúalmfnte quais as pes0
con.stitui nm f1-ro. Só a total igno~·ân· soas que- en r e êles se ;nfiltram Q'lais nobre colega, Senador Nogueira da Admitindo se seu '·deficit", é bem
Gama,
inscrito
para
Expediente.
lembrar
à direção da Rêde Ferroviácia da situacão económica bra.qiJeir.:.
0
em relação cÓm a ~onjunturn :nundial as lil(açõ s P0 liticas. a içleologia e os ainda aproveite a hora regimental ria Federal, que, uma vez que .iá se
para pi·onunciar 0 seu discurso.
fez a despesa de sua construção, essa
explic.'l qn~ a irra~w:1alidade. ge~ada objetivos que alimenta.,l.
ferrovia deve ser mantida.
p:ola oaixão. possa levar algnem, n?.~
Estou aqui a repetir Senhor PresiSr. Presidente. estou recebendo, as
Ela atende a setor de grande im~
f,li'ld) ao co'11 u.ismo a advogJr para dente. noçõ:~ tão rudimentares que sinado por Deputados representantes portãncia económica oara o Rio Granv.o.:;,so bais a rutura com o ocidente. e, me coru·ranjo de orasseguir. Em re- d tNll's ns Partidos com assento na .. de do Sul
1
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l!'elto êste ligeiro histórico, tanto
j)uanto nos permite o tempo, afoganpalavras, pensamentos e até o
llróprio apêlo, Sr. Presidente, solirilo ao Sr. M:nistro da Viaçào e Obras
:l?ãblicas - eis que a Rêde Ferroviária. Federrl, apesar .de autarquia, está
subordinada aquêle órgão - que reexamine a deci.são tomad"! e não deidesmontar a ferrovia que liga Pelota.>
a Ca:1guºa. Lembremo-nos de
t:ue, emb:Jra dd'citárir, no momcnt'J,
já houve d 2 sp 2 ;;as para constriu-la
e mE>Ihor sc:ia o conservá-;;, do q:.:e
ilespender-se ncvas S0<1o% com o _,?U
aesmonte.
· Oonscv2mos a e~tra ia pc1que e,tá
aetvindo a sê,o:· de :;rau.:
eiâ . à €C::momra do me·J

fia

le

p~'ilito lJc;n' .

;: 0 sn. Pi:ESIDENTE:

(Seç!o 11)

notável c01;c_urso, o cargo de prof~-~ Participou de muitas m.mpanhe.s císor catedratico da Faculdade, lec10- vicas em nosso Estado, revelandc semnava aos moços de Minas a c:::deira Ipre alto espírito e excepcional capade Diretio constitucional.
Icidade. Essas breves palavras qun
Ali, na Faculdade mineira, revelou- p:ofiro, utilizando-I?e ';la beJ?evolên~e. ano a ano, a grande figur"- sem-1 CI!;t_ de v. Ex·~-· nao so expnmem a
P>'e rdmitada pelo povo mineiro. Se sondaned.ade a _homenagem que V.
nào subiu a cargos mais alto,s foi, 1 Exa. esta eloquellte~ente prestando,
E~m dúvida, devido a próp:ia rt:mi- como traàu;:~em ~ magoa pessoal ~e
dez do seu espírito ou, que;n ,osJJ 9 , seum amigo que nao se consola de ver
1 t'
lt d E t d d
nhor Presidente, por não Ee t~:- h<P- perder-se va or ao a ·O o s a o e
c'c:lo às exigéncias ou t;:.,;si_;en;;,as Minas Gerals.
l'~~-~a, polí:ic~, à.s ,v-~z~';,}:~::p,e do~
O SR. NOGUEiRA DA GAMA " 1'.,_-:LS de .' 01 te e,sp . .r.n, ··'"' ,J. e for i Era esta, Sr, Presidente, a fi['ura que
-" 0 mm ai.
i cl·:rnini;O ú!Uno de;;;apareceu nc meu
r:- -- 1o p--o'eosor de ài''P.to cc-"'O , _:_, 0czclo. A·.:alia de melhor retraçá-la
_ c~~-;-:,:_.-,~,·_up!;lei~o : ~~~á·'·~·.l.~ c~.;a·::,En-~_~~,:s~ ,_<;~e-- {)O Q\Je eu o ern~nente Senador rv.Iilton
c ;, _
~~-; • •
u': .
~
..
',2U al'11i;O e Contemporâ21CO
de lin."'as c3.pn~-~
e~col~rEs e da ac:'.::-mia_
cl: exemp:o aos que viri:tm
E;u o c0nheci peswalmente nos úl-
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pesar, nobre Senador Nogueira da Ga•
ma, que recebo a notícia do faleci•
mento de Mario Casassanta. Dirijo a.
minha solidariedade ao po,vo do grande Estado e, em nome da Maioria, associo-me às homenagens que V. Exa.
tão. brilhantemente está prestando à.
memória do saudoso mineiro que vem
de desaparecer;
O SR. NOGUEIRA DA GAMA Agradeço as palavras de solidariedade do eminente Lider Senador Barros Carvalho e sobretudo o testemunho que S. Exa. nos traz sõbre a fi·
gul'a r,e Mário Casassanta.
Sr. Presidente, esgotado o meu tempo, não posso continuar no discurso
que vim proferrir a respeito
dêsse
ilustre ho\"lem público càJ meu Estado,
que exercra, Até o momento de sua.
morte, a Secretaria do Interior e Just:ça, pelo consenso de quase todos os
~Grtidos de Minas Gerai.s, pois ali era.
ele_ querido acatado por todos, porque
palrava ac1ma da polltica-partidária,
mercê do alto espírito e dignidade
com que se conduzia ria vida pública.
e na vida privada.

c .. :~ ,:il;cão isenta de qua~qt:er f::l:'-1 psswal cvnc,idero-me bastantemente
c a,c•·mo ou de qualc;t<21' e:va c,·pn informado a re.•:peito da grande figui'- ~Niio jo: reristo peio oraaor)
)J;·ejud:,car as su2s b::_,es e cs ~et~s \ ra desa~ar~c.da, merecedora, yor to:fk; PresidEn'e, Grs. Senadores, fale- ,un .. , men.os.
1dcs 03 tJtwos, JnclusJVe daque,es que
i:C:eu, dommgo úlLmo; em Belo Ho;·íS:. Prr~o:dente, dmante a última i' lhe vinham do coração e ~a alma, oas
Ílallte. uma d9.s flgmas de bt.al, u:.nr c:.mp'cnha realizada no mn, E:,lado, home:1a~;2ns que aqm h?Je, neste SeSr. Presidente, estas as homena•al~ expressão da inteligência, d'l :Jcr ocasião do plebiscito, tive ensejo , nado, eu lhe presto em nome do ffi<';U
cUltura e da dignidade Gêsse tipo de de participar de um pro;;r<:ma de te- Estado, como l'epresente.nte de Mi- gens que julguei do meu dever consig.
nar
nos Anais do Senado, em memóhomens públicos que só aceitam set· levisão ao lrdo do Proteisor Mário nas Gerais.
na a Mário Casassanta.
Clhamados à Administração, paa. servirem ao povo e ao seu .l?aJIS.
Casassanta. Procurou .esqu~v~r-se ae
o Sr. Barros Carvalho - Permite
Comparecem mais os Srs. Se•
Refiro-me ao Dr. Mário CAs;;santa comJgo compare~er a esse plOgrema, V Exa. um aparte?
nadores:
Exerceu êle durante f:!"' Govêmo ao mandando-me dizer, antes, Sr. Pre·
eminente e saudoso estatLsta Amo- sidente - vejam bem V. Exa. e o
O SR. NOGUEIRA DA GAMA Eduardo Asmar
nio catlos Ril:JeJro de AndradB, 0 0 "'' _ Senado a grandeza de esp:rito dêsse Pois não.
·
d a Ins t ruçi•c Pú-- hcmem - que êle rece!Wa fazer pro·
go de Diretor-Geral
t
o Sr. Barros Carvalho - Em nome Zacharias de Assumpção
03 oR.nda contrária, porque, enquan
bliCa do meu Estado.
·
da Mai-OI'I·a,· a.ssoci·o-me à homene"<>em
Lobão da Silveira
êu ~ propugnava pelo presidenciali..:omo
que V. Exa. está prestando, tão bri' A essa época, Minas não pes.sma êle defendia o parlamentansmo.
Sebastião Archer
:ainda Secretário de Educaç:to, t coulhante, tão jus41, a Mário Casassanta,
•.be ao Dr. Mário Casass<.nh aL reaInsisti em que êle r parece.' se ao grande mineiro que deixa um sulco
Sigefredo Pacheco
'liz8.r grande obra de pioneu:.smu ·edu" meu lado e, dentro de sua alta Jm.ha profundo na vida cultur:al do seu EscBJ;ic,r•al.
mora!, o Professor Mário r,. c;:lc'Fll~R, tacto. T\ve a honra de conhecê-lo C Dix_Huit Rosado
- Foi êle, sem dúvida, quem imp1an- cturan e 0 prog ama de te:ensao, taJou quando residia em Belo Horizonte, no
Dinarte Mariz
tou, no meu Estado o sis~em;. Edu:;<.- ao povo de Belo Horizonte de modo a fim de 1930. Er;l ê·le Diretor da ImArnon de Mello
tivo que ainda hoje, amph,~·t!u embvra, quç a um homem .indene de paixao prensa Nacional, diretor do "Minas
VIgú!'b em seu cer.·nório.
polEica sabe falar, r.no.strando que o
·
r · d
te.d
Júlio Leite
Creic que o :3e•M to deve leml>Y«r- verdadeiro parlamentarismo não e~ Gerais", órgao o lCial o Es
o. PuS<l a.a grande ênfa;e, do grande deque se fazia no Bra~a. mas 0 outro de aferir a sua personalidade bem deJefferS<l!'l de Aguiar
0
sell,'hl'·;~;Jenw que An!únio ca""'s com que sonhara e que, certamente, finida -e desejo narrar êste fato Vasconcellos Tôrres
®trm.:t, à mc;t.r,Jcão ~m __ ,nas,. du- viria mais tarde.
por um episódio que en{ão se passou
ra.n:e seu _Go..-êrno, a pon'.<J de crnem Belo Horizome ou seja, em tõda
Gilberto Marinho
tra;~>.• técnicos e l":n>~i.1listas de aJ•O
Sr. Presidente, ontem, lendo o i Minas Gerais.
José Feliciano
rer.ome para cmu ·l'etn desta ma' r- "Correio da JV..anhã", tive en~ejo de \
'rit Foi exatam·;•I•e a figtn:t do passar os olhos sôbre a de.sped1da co-1 Desenvolvia-se o movimento leg!oPedi"o Ludovico
graY,dc mineiro ·.:t.t: !i 1o no último movida com que Carlos Drumond de . nário mineiro e eu representava os
Antonio Carlos
O.Oill'l.gL. a escol"!. ·a, iJela grar;uc
Andrade se dirigiu a Mário Casassan- Jornais A.'>.Sociados, por bondade e gev'õáJ pditica e ad >linlst:at·;~~ de Al'- tE:., n•ct sua coluna diária da_quele jor- nerosidade do meu grande amigo AsO SR. PRESIDENTE:
tônío Carlos. para 2Xtcutar. ei!'I Min•1s na L
sis
Chateaubriand.
Escrevia
as
mi1
Está finda a hora do expedit>nte,
a implantação dê.3.se sistema educaInt'tula-se "Mário" 0 escrito de on- 1 Ilhas crõni_cas_ para o O Jornal, àquêle
Passa-se à
ç,o~I. J
ta
d. ca· los D umond de Andrade tempo o orgao ma1s hdo na Capital
Realizou, como disse, Senhor Pre- ,m e
r_
r
.
. ' do Estado Conversando uma tarde
sidente, obra áe pioneirismo, J)<lrque c nessa _comovida e lacnmosa despedJda em seguid~ ao desflle dos legwnário.s:
ORDEM DO DIA
P•O."tiV nào e apen ts a<;•lêlt ~,tu e alJre, de Mano Casassanta ·
com o saudoso Olegário Maciel, arranDiscussão, em 19 turno, do Proe~n _vimeilo. iug_a:·, rota no\' a Oli : o sr. Milton Campos - Permite V. quei de S. Exa _ uma entrevista sêjeto de Lei do Senado número 55,
enseJa a reaLzaçao de um fato ou o Exa. um aparte?
bre 0 movimento e enviei-a ao o Jor· de 1962, de autoria do Senador
que part1c1pa de ·.1ma obra· que pn- ,
nal, que a estampou na prirr.eira pàPaulo Fender, que altera a reda•
meiro se execma Pioneir:J, .;,em dú- . O SR. NOGUEIRA DA GAMA - gina, em grande destaque. A entreção do artigu 116, da Consolidação
vida, tambem é rl4t~êlc que, peía <";ua ·Pois não.
vista causou ruido que provocou um
das Leis do Trabalho, aprovada
pe-lo Decreto-lei número 5.452, de
ov srE. Milton_ Champos - 1Dese1)do d·ar
j
telectuais e morais, consegue lentro áe a
, xa, mm a mtegra so I ane19 de maio de 1943, tendo
iun cenário, á.<; vêzes, restrito con:o dade à homenagem que presta à me- riga". Respondi-lhe qur não. Indo·
Pareceres favoráveis (números
era, nrquela ocasião 0 ca1~po educ<.- mória de Már:o Ca.sassm1ta. Ocuparia ao P.·alácio, encontrei Mário Casas37 e 38 de 1963) das Comissões:
cional em M~nas, ampliar 0 sistema a tribuna do Senado pGra o mesmo santa, que havia apenas
conhec1do
então vigorante, dando-lhe eotrnt,:ra fim, 'não sentisse eu, como sinto, que porque chegara a Belo-Horizonte em
- de Constituição e Justiça e
sólida capaz de, no futu;o atende' o juízo e a mágua de Minas Gerais 11 principios d_e. dezembro, removido co- de Legislação Social.
ampla e eíicrzmente, aos anseio~ ~ estão perfeita e fielmente rep·,·esenta-: mo funcw_n~r:o, do meu Estad'?· Preàs nece:,.,;2dactes da educaçao do po· ~ ::lcs nas pa!.avras de v. Ex". Devo :sente, Mano Casa.,santa ouvira de
Sôbre 9- mesa, emenda que será lida
daquele Estado.
porém, dar o meu testemunho
de mim a pergunta ao ?res:.ctente do Es- pelo Sr· 1Q Secretário.
Sr. presidente, depois da obra 'e a vrlno amigo e companheir<' de Má- tacto ç(;bre se pc-c~<>ria PLiblicá-la. E
E' lida e apoiada a seguinte
lizada no Govêrno de Amór.t.o C a; ü-: rio Casassanta. deSde os banros aca- com a sua aquiescê tecia o O Jornat a
EMENDA N9 1
quando Pre,;idf'nte o saur!J;;) Olsg,'t· dêmico.s, com êle convividos e podido pubiícou. Em face das dúvidas susrio Mrciel, CUJO secretár.io do Iah'· '"'iimá-lo e admirá-lo muito. Foi Pie, citadas sôbre a veracidade da reJXlrAo Projeto de lei do Senado n•
rior era o emmente Profes:;or l:>,ran· ·21lmrnte. das figura-; mais imrl"e.·c·i- tagem e das palavras de ~Jegário Ma55,_ de 1962, que altera redaçãc do
cisco CB,Lnpu<. homem da sua ger;,ç;;o ,-~1s da minha gerácão. do mPn E<t~r1o ciel, relete1 a Mário Ca.<;assanta que
artigo ll6 da Consolidação das Lei.s
e da sua ép;Jca, -- Mário Casassanta p~qfes.-om·, homt>m de- Jrtra< e h:'mPm havia solicitado do Presidente do Esdo Tra.Oalho.
exerceu a dueção da Imprensa Ofi- ...,.,bHco, Mário Ca.sa&'nnta. r1~·iYa ob1'a tacto licença para oficializar a entrecial de Min3s.
'On<iàerável q'ue há de PPTDf tnm si"U vi>ra que S. Ex a. me concedera, No
Ao artigo 1~. no texto proposkJ para
··
·
artigo ne, após o verbo "estipular".
0 E sta d o d e Minas oacrescentar
a seguinte expressão: _
0 "Minas Gerais", jornal edita·'u nome na história da intPligê,~rü• de ;:ua seg·wnte o
por e.s.>a Impren>.a, recebeu de MàJ 0 'IPnns Gerais. Foi o quP oP "OO'tuma .. 1 pu\Jjieam.
oficializada a entrevista "nunca anterior à sua publicação" .••
casassanta novos impulsos e, aiw', va chamar um poligrafo.
NR sua' que o O Jo'nat havia divulgado no dia
h<>je, é 0 :-gan,Yado do modo es 1a: 1,. imrYL"<~ cu:iosidade injpJPct:wl P enor-; ant~ri~r. Era u_·a marca firme dp :~eu
Justificação
lecido durante 0 seu período adn;·.. n:e capacidade de tr.:tbfllho nbordoul caratei. Eu. nao e.sposa;n ~s IdeJns
A emenda tem por objetivo evitar
nistrativo.
1vanos setores, todos. sempre. rom o daqyele.s e.<pmtlli- re\'Oluc.onanc..- de que a data a partir da qual vigorari
Mllll, Sr. Presidente, o relêvo n~aio~ mesmo brilho.- Histo:·iador Profe$.:;or ent3o, n~os tive neote_ homem, duran- 0 decreto de fixação do salário-minida obra de Mário Casassanta. por da Llnsrua portugullsn. Profp,<or de . te. os me,;e_~ QllP res1d1 em Mmas Ge- mo, venha a ter, por exemplo efeito
certo nós, o encontramOs na sua cá- D'reito Constitucional. na nossn F!l- r~Is, uma aco'hHia. um·l snmbra, _que l'e~roativo. Desse modo, propõe-se que
t'edra, na F<cu!dade de Direito. Desde "'JldadP de Direito_ HomPm Pi'1h'ico. ~'>O podena enco·: tt RI no< <FUs am1gos ; far.a parte do texto a condição de que
a sua juventude, conquistando, após exerceu a.s mais relevantes funções. de PernamiJuco. E' po:s, com profundo 'a data em referência nunca venha a
OS i. ::CcDCE~R.-\ DA G.\:\l:.:
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n·,

Abril de

196~

Pelo que, creio que a emenda
1er a anterior à da publicação do pró_
O dispositivo esculpido na Con~oll-1
Mas, Sr .. Presiden~e, s~e corrente-s
orio decreto. Tem que ooincidir com dacão das Leis do Trabalho, '~staly~le- , mms p:·etucidas, .se Senauo:·es out:os €'St8beiece um prazo para obric:ar · •
l dês te, pelo menos.
cerído um prazo, configuranb um : mais cxpe: nnentados na.s oficinas do empregador aquêle da data dt
lapso, escalonando um p·crív:lo entre patrioti.:;mo e nas trincheiras, síibre- publicação da lei. Não sei se aprecn•
Sala das Sessões, em 4 de a\.H-ll de a publicação da Lei contendo novos~ tudo, na :·esistência à se~f'ibílidade di bem, se ouvi bem.
196 3 . - João Agripino.
níveis de salários-mínimos e a sua eleitoral, trouxerem para o debate
Pe:o Art. 29 do Projeto. a. Lei en•
O SR. PRESIDENTE:
compulsoriedade, isto é, a sua exe-: elementos
contrários
às
minhas
cução, teve como escopo prevenir os I ideias, mas que sejam convincentec. t1ará em vigor na data da publicaç~,,,,
mas
os benefícios do sc;J:hio-minimo,
Em discussão o Projeto, com a emen- orcamentos empresariais. no s;;ntido! terei a desenvoltllra e, mais do i~so
da·
'
de· que êle.s recrutem novo3 elem~'n- : cumprirei o meu dever de parlam en- do e't.abelecido em qualquer momen•
O SR. EURICO REZENDE:
tos de rentabilidade, novo 3 :, 1 ementos tar cuja característica precípua é a to. podatão ser determinados para
data muito posterior àq•Jcla acordaSr .. Presidente, peço a palavra.
de receita com que '\Catar a cxecnção' traL":gência, de retornar a esta tri- da
no momento da di,ctts:oüo. em que
do decreto executivo.
] bun.'l. p~.ra. reti:fica.ndo a.s minhas
é o que
O SR._ PRESIDENTE:
i
,
.
.
, . pró r,' .is convicções agora vestibuh- tvs. conclusões chegaram . desPjo
dizer pelo:; c tudos dos
Tem a palavra o nobre Senador EuEstou cer,o de que sena m:d':l ro- ' re:.;, adotar o ponto de· vista da maiorico Rezende.
modo para ~Congresso :"'ac!;-•zh~ P.p~o- : ria ilu.,tre. )leste insta'nte, po>ém ó.gftos competentes c Fnicos; ou c~;
v.ar o J?rOJe,o con;o esta reu;•!•ao ~e-! ;ealin-.oe no meu espírito a convie~ benefi·::ios do nôvo a·J:ri,-io-minimo,
O SR~ EURICO REZENDE:
na n;:als uma mo.Jvaç,a~ .~ C,'~!~ar ~~}- , ção absolut?- de que, Ee ~e projeto np'to, poderão ser concedidos muito
co p,ofundo na sens,b.l!CJ:a 1 - do ·• :for convertido em lei, sem que em ar.tcs. Em dado momento de in~t.~
(Não foi revisto pe!o orador) - Sr,, c~mhecn'll:~nto e da gr~~-~d? J da ..,labO~ i contrapartida o Govérno da Repú- b:l:dade
econômico-finnnceira,
isto
Presidente, Srs. Senadores, a Conso- rwsa e d1,r:a ~lasse op.l ar:a ~o ' 1 a.'>~1• blica ofereça às classes empresaria:.' p~de;·ia cansar ao País f i\S própria>
lida cão das Leis do Trabalho estabe- Mas. Sr. P1es1dent~. nos nau ~evc:nc~., as c 8 mponen:es que lhes permit:lm clgs,.es trabalhadoras malefícios trelece ·no seu Art. 116, in ver bis:
~ dever, da res1stenc1a .nns 1mpoe o fazer face à :;urpresa. do grRvamp. mendos, prejuízos imp:·evisívçis.
"O decreto fixan :lo o salário- lU:p~rat.vo de .. com cor,:~e~l" serena terei a ol;lrigacão, terei, mais do Isso.
Estamos num País que nem cop!mínimo, decorridos sessenta dias p1ocurar conci~~ar os mteies~e., ?os lia- o dever de não acolher os nobres pro- talista é - ainda :mporta capitais --de sua publica~ão no Diário Ofi- m~r:s ~e e:np1esa neste pa1s .. tom ~s propósitos que motivaram a p:· 0 posl- é inf!'a ou subcapitali~ta. Toma em·
cial, obrigará a todos os que uti- relvmd!Caço;=s. e as prerrogat;va~ aa ção ora e 1 mdiscusEão
prestjmos par~. acumular mais débi•
lizam os trabalhos de outrem, me- classe operana. Assim. Sr. Premdente, nesta primeira diseL~ssão da maCom eosas palavras, Sr. Presiden- to, para pagar o que deve, mais os
diante remuneração."
do empréstimo qnc não foi res,imos
téria, o objetivo que me traz à tri- te e Senhores Senadores, desejo convê-se, portanto, que o diploma tra· buna é convocar, a aten(•ão da Casa, vocar, de,ejo recrutar as idéias mail> gatado. Grande parte do capital dibalhista especializado, prescreve que é me colocar aquq como ':!izia Ruy Bar- avan~adas e mais beneméritas, não to nacional, nacional niio é. Acorros novos índices do salário-mínimo, bosa e o disse àinda no Sena:lo da apenas com relação à classe Ópec-ária. dou-se em considerar o capital de
como capital nacional,
começam a vigir dois mêses após a República, que entre os •na!~ ilustres mas ideias beneméritas relativamentP ocnp:?.ção
publicação do respectivo decreto.
hã-de haver sempre nm lPgar para aos trabalhadores e empresários, pa. porque, deslocado pa.ra o País. explora-o,
enviando
os lucros para o
O proieto de autoria do emniente os mais humildes, quar:do êstes ado- ra que possamos, nesta Ca..sa, d:1r
Senador Paulo Fénder, de n9 55. pre· tem como roteiro o !;>em público e a mais um passo agigantado na con- Exte:ior. 9uando noutros paíEe~ capitalistas
os
legisladores,
os eco·
cisamente o que está em di,;;.'ussão prosperidade do país.
quista da colina iluminada da grand()
modifica a disposição daquela Lei, ho
meta
que
desafia
a
nos~a luta e qu~ nomistas, os governante' estabelecem
Quero dizer ao Senad-J da Repúsentido de estabelecer a vigência a
o nosso patriotismo: a jus- oue os bancos que ali operam só poblica que as idéias que trago parq 0 empolga
partir da dat 0 da sua publicacão.
tiça social cobrindo o capital e o dem ser nacionais, e as agências de
debate
desta
matéria.
que
os
r>rincibancos eE.trange1l'oS que ali operam
Com todo respeito que me mere11em
pios que defendo têm, apenas, um sen- trabalho. \Muito bem; muito bemJ ~;ó poderão ali funcionar para receas recordações benditas e aplaudidas tido
cautelar;
não
trazem
absoluO
SR.
PRESIDENTE:
1 be,· depósitos de nacionais dos respec_
da passa.gem daquele eminente h(Jmem
uaíses, o povo daqueles pai~es
público por esta Casa. e as o;:>lniõe> tamente uma inflexibilidade de conContinua em discussão o .projeto tivos
aplaude a atitude dos seus economisperfiliatórias favorâ?els à s!la pro, vicções. O que desejo é estaiJ,.JrcPr a
motivação
para
as
discussões
que
êste
seu governant.e:o:. dos seus
tas.
dos
O
SR.
AURÉLIO
VIANNA:
posição obtidas na Comissão de Lelegisladore..s, porque l'.~tf\o def€'ndengislacão Social, sejà-me licito. Sr. projeto irá estabelecer.
(Sem ret,ísão do orador) Sr. Pre- do os interêsses econômicc's ela pátria
Presidente. Srs. Senadores, m<t-oifesAinda recentemente. por fôrça da sidente. Srs. Senadores, OUIVi, aten- comum.
tar opinião. contrária, data venia, à
chamada Lei Aarão Steinor:...<~h, os or• tamente. a exposição do nobre coleaprovação do projeto em tela.
Fui aos Estados Unidos da Am~
Por certo não me Inspira outro pn çamentos das emprêsas for.tT exacer- ga rep: esenb1~te do Estado do Espipósito, ao evidenciar êsse pronuncia- bados, foram dilatados, ·ocam Pntu- rita Santo, Senador Eurico Rezende. rica - e muitos aqui o foram - "
numa reunião de banqueiros pergunmento. senão o de resguardar a liv!'e mecidos por um grav-une que, absoemprêsa e a própria economia nacio- lutamente,- não consideramos injusto, ParPce-me · que esta proposic:.ão, co- tamos: - "Aqui nesta região. neste
nal de novas incÓmpreensões, de ta- mas que, se o Congresso Nacional pros- mo formulada. é arma bigúmea, pois Eotado há agências de bancos estôres de maior erosão nos seus orça· seguir nessa política de cuidar ex tanto· pode favorecer como p::-e.irdi- t.: an~eiros?•' ~les re··poncleram:
mentos. Inspira-me, Sr. Presidente, clusivamente dos interesses da classe car a chv~e obreil'a asalar!ada de "Aqui não, porque a llo.!i'a lei não
princípio consignado na constituição operária sem dar pàrale a e concomi- nos~o Pais,
permite."
Federal - o Art. 141, § 34, que, !lo tantemente condições .:ie resi:<tência fiEstabelece
o
Pro;eto
que
o
decretü
Em Nova Iorque existem. slm,
nanceira
e
econômica
a
c:3.s.se
emseu confronto com a motivação do
proieto. poderá despertar um" atenção presarial, teremos, aí, aquela crise de fixação do salário mínimo vigora- ?.::;C·ncias de bancos brasileiros, mas
rá
a
partir
da
data
qae
estipulr,r
e
fó
poderão receber depósitos de bramais vigilante do CongTesso Nacional ainda boje denunciad·1 pelo nobre Senador Gilberto Marinho. qual seja, ã obrigará a todos os que utilizam 0 sil~íros embora tais depósitcs possam
A referida dispo-sição reza:
discriminação de vant.lgens de :.~ma trabalho de outrem mediante remu- ser investidos na América do No1'te,
"Nenhum tributo ser~, exigt~o classe confrontada à outra. O Diário neração. Assim, o Executivo p~de":\ o d<:scnvolvimento do no~so País.
ou aumentado sem Tllf a lei o es- do Congresso Nacional, de hoje, nos e~tabelecer a data que entender pare
Se desejássemos, se promovessemos,
tabeleça; nenhum ,;erâ ~qhrado em traz também a notícia de que i.tm a percepção dos novos salários fixa- 'e preparás~emos um projeto de lei
csda exercício sem préviu auto- eminente Deputado li'e'ji!;·al apresen- dos, data imediata, p!'etérib ou fCJ- C~~.sto sentido, contra nós se jogariam
rização orçamentária," ...
tou projeto institnindo >t Lcença prê- tura. a scu gôsto, de acôrdo com sua ~.,,,cs mesmos banqueiros que lá defendem - e fazem muito bem - os
Aparentemente, o texto constitucio- mio para o operário, il:clnsive para vontade, discriminatõriamente.
n~Prêsse.s do capital que se desenvolo
operário braçal.
nal refoge do sentido em debate. Mas
Não vejo, portanto, vantagem pant re no seu país. E 0 pior é que conna rea !idade, oferece elementos lnforNão
nego.
SJ:.
PresidPnto.
mr~mo os trabalhadores brasileiros na Pcei- tra nós se jogaria ce: ta imprensa
rnativos. oferece eleme~~os cautelares porque todos os esforços do homem tacão do Projeto, como fo:·mq~acto q,w }h€'-S dá razão para que assim
dignos de estudo e de ·~guim.ento
público devem ter como úmco fstuá- pelo nobre S·enado;· P.aulo Fender· nrGêcdam lá, mas que nos condenaQuando a Constituição estabelece rio a justiça social - e só haverá a A justificação. scll"ia feita o:almen- r:r,m por querermos p:·ocPda:· aqui
que nenhum tributo poderá ser co- justiça social com a ou~o•·ga de ul11 te· Não a ouvimos. por mot.ivos -1!J- como éles a ;ui procedem lá.
brado sem que esteia registrada ~ua salário digno e, mais do que !sso, con: vios Pois a nós. desta legislatu"a, n1o
inclusão na Lei de Meios. o legislador digno. Mas 0 tratamento não há de é dada a ven~•Jra de ter aqnêle SeO Sr. Silvestre Péricles -- O nol:rre
- o· Hdoc- P€'rmite um apartr?
teve em mira principalmente e•ritar ser discriminatório. A União, pela im• nadar como no,-so companheiro.
que a algibeira do particular. que o posição fiscal, ex'ge deverf.s e abriNo sistema democrático de GoYérO SR. AUR!l:LIO VlA:.-.<A - Pojs
areamento dos \ndiv!ó.'Lios e 11s em- g'll.ções da livre emprêsa e o ITovêl'no no que é 0 nn._,so, periclitante, a'uea... ná<J.
prêsas fôsse surpreendi lo no curso de ct!. República, no que tange à classe çado. 0 !eg;i.slador não deve entre0;a:
savestre Périclcs _ É a im0 Sr. vendida.
um exercício. por novos encargos, por trabalhadora. nem ~emp\'e P"Ocura co- ao Executivo armas tão vir.;orcs3S. prensa.
novos gravames.
locá-1, também na~ .coordenadas de que poderão ser usada! a seu talento.
Ora. Sr. Presidente, deixar a ques- um tratamento equamme.
coDtra ou a favor da massa trabaO Sr ..1oão Agripino - O nobre Setão ao arbítrio do Poder l!:x€'cutivo,
O que vale dizer, considera-se, - lhadora.
mctor Aurélio Viana pr:·mit.e um
nesta fase da vida pública brasileira e não esta ~ uma p~át!ca. co!idená-: Somos. por consequência, contra a apa:te?
tão son,sível ao atendimento rápido, v~l - qu~ so oode ex1stir JUStiça s~- ap:·ovação do Projeto, no estágio n
o SR.. AURJ::LIO VIA~A _ Com
innsltado e desorientado d1..~ re!vindi- Cl;Rl atraves da drenagem de benef1-, que ~e encontra. Amparado pel8 :tdu prazer.
~acões trAbalhistas, seria Cl'}ncorrer CIOS e . de vantagens. para ~ cla~se, ,emE;nda que :o! lida, talvez mudemoE.
,
para o advento de sérias di!iruld.a· trabalhista, quando o Ideal seria o s1s-) de 0 inião
() Sr. João Agripino - Relembr.,
des Isto parque, com o P'"'l'O Trie- tema de coildomfnio econômico, o sis-'
P · ·
3. V. Exa. que na men.•agrm governal já em oleno desenvolvhnento e tema de vasos :omunicantes, dando-i Se o ah1al gove:nante merece a r,amental de reforma bancária ora
com o <;i:; tema de r:ontenc~' de d~s- s~ recursos salariais à classe operá- 1 co1Jfianca . da_ ·•1aioria dos que. dê<'}-·; ~f'. C:âmara, embora não publ'.cada no
pesas. em boa hora promehdo. - nao r1a, mas, paralelamente. concedendo- dem, a !e; '1ao devera <er e1aoc"?nf\ T);arzo do Congresso N·lc:onal, há um
sei <;E' iá oôsto em práJ. ica. p'!'lo O o-~ se, outorgando-se estímulos econômi_l e!l" virt ;de 'la conf':mça que se te- '1\spo.sitivo que proibe aos bancas esv~rno rh República - lon~e ~e qual- cos · às classes empresariais para que nha no ·que atualmente exerce o Po- t:angeiros no Bra..sil. receberem deouer dúvida. será exi<J;i'i·:J um SRcri- resulte desta confluêncb de esforces i der. mac; visaado ao bem comum, pó.sitos de braEHeiros. Só os podem
fício trPmendo das iln~'.a~ Pconom!f1s e de tratamento. o equilíbrio racionq]' ce··to~ 8~' ·(,]es qne votam de que os;, eceher dos súdit.os daqueles países.
r""'i"""'' ,_ notadament~:. dos homens 1 o equilíbrio crist~,o entre o capital c g;overnant~s mudam, são substitui-\ O SR. AUR!l:LIO VIA:\' A - E' uma
de emprêsa
o trabalho.
.
do.~
notícia grata esta qu" V. l!JXa.
1
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l!lftta-feira b
· ' transmite: entretanto, não elide
~entos que estamos ap,esen, O projeto ainda não foi pudo.
58. JOAO AGRlPlNO - Se
Ex~ quer confirtn.'~Qiio dos seus
~rum.ent1os,· informo aiM.a que, deessa. Mensagem g-oà Câmara dos Depuo Ministl• da Faz~mda, Prosan Thiago Da."ltils, llicoo-dou
dispositivo ~ de mais alguns.
l~!:if~~~:s. Ex'll alterá lo.> com uma
11
pois achà que aquêle nw
exprime o pensamento rio Govêrno.
O SR. AURl!:LIO VIANA - Não
esrou lnteroretando o prJmeiro ll.];.Birte
de V. Ex~. como não in·~preto c segundo, contra os tnflUS arg,1mentos,
pois conheço as tendêMias e ~ ;en•ntos de V, Ex'~-,
Pelo contrário, V. Ex'll noz vem faV(J'ecer com suas argwções.
O Sr, Pedro Ludovico - .t>ermite
Ext um aparte?
SR. AURÉLIO VIANA - Com
, Pedro Ludovico - Há três
fiz rápido discurso no Senado
remessa de lucros.
Tive,
oportunidade de me referir
ao assunto de que v; Ex~
neste instante, ou ~ja, a difeentre o processo brasileiLro e o
Como bem diz V. E&~, na
Norte se um brasil~\ro
ou fundaa- um Banco
am1ericar1o poderá de.>ositar
Ao Pa.<>SO que, aqui,
jl1!>talneJ:J.te o

contrário, Os

nêle principalmente os
americanos - fundam .seus
e os desenvolvem à custa ae
capital, de nossos dr:.[)àsit.o.-s. De
que V. Ex~ tem tôda raz1.1 Pm
l!ilfoJiligiar êsse processo :wrte -amerlAURltLIO VIANA - Ag:ao apa1·te do nobre
Ludovico.
eu, ontem, atgument<JS que
llt!re&JIOnl:!ia:m à curiosidade ie uw coquando os debaces aqui
lll1~ve.d<>s com o nobre St>na.Qor Pini;o
sôbre balanço de }Jaª"a.me':, e nós ir;.'l.mos provar,
cam os darl<Js fol"ll'!cidos
da Confederação N:ici.>'lal
que somos um P:tis BS..
QUe não se
C<tptta!iza, que
podendq a. ten.ier às :relvinjustas dàl m'lioria do seu
da sua gente.
Ora, não sou daqueles que, ac demonstrarem ser nocivo o capltal de
ocupação, visam
preferend<t:mente
ocupação proveniente da América do
Norte. Tanto é nocivo o oo.pltal de
ocupação yproveniente da Amrica do
Norte como o que advém do Caila.:tá
da Inglaterra,
da
Alema11.na, C:a
Fl'llnça ou de qualquer outra parte
mundo.
· Pois aqui obsermavos que ii met.Me
. mais ou menos do capital de ocupst:áo
estrangeiro, que, in"ch1s1ve, conbãte,
·
de nosso Pais, o caj,Jíl;a; r,a,.
a indústria nacional, a agricultura nacional, o de;:;enmlvimento
. x.cionaJ, os bancos n;~.cionais; E'ISe
capital de ocupação pr:>vêm dus FeUdos Unidos. Mas o ~es~a;1te é
<tiundo do Canadá, da Alemanha
da Inglaterra, da Fnmça.
e, por vias indiretas, até da

iVejo,

com grande preocupação, ou e
Brasil se forma uma corrente que,
ando atr:ca o capital in~e!!'na.:\.>nal
ocupaçao, apenas o ~Ui1Scr<:ve
$<; Estados Unidos da Amér;ca GO
!forte. Essa corrente esqLlece, não ~ei
lJOl' que motivo.s - e se J)Ol'Vent.ura o
soubesse, ficaria para out,,_.a opll'r tunídade debater o assunto t ave11tá··lo.
há motivos muito suspeito.> e até
l!r!illist,erio.so.s que justificam essa ttse

i

estranha de considerar 110Civa UJJa
emprêsa que explora energia elétrica
no Brasil - por certo ote c\tpttais
americano.s - e nociva não ser aque'a
outra emprêsa que tam•)ém exp~ora
povo br-asileiro mas cujJS c&pita.is
provêm da Inglaterra, do Ca.J.l.v.iá, da
França ou da. Itália,
~ a velha luta entre
blocos pe!a
conquista de mercados. E na· ~'Jta
entre as ondas e os rochedos sofremos
nós, os paí'ses menos desenvolvidos,
Sr. Presidente, como Vl>lll.OS e:1táo
votar um projeto assim for'llnlado,
sem justificação alguma? O autor
não o justificou: prometeu fllzê~lo
oralmente. Não sou daquêles que se
filiam ao grupo que defende a te~e
de que pela propagação do ódio P,
que poderemos mobilizar as mas:,3s
para a solução dos nosso.s prool~ma.s
Não rezo por essa cartilha, Não aceito e não defendo esta tese. O
ódio não esclarece a inteligência de
ninguém! Não fOO"ma uma ment.a.lidade sã, não resolve u.e:t~hum Pll'r.blema., nem -de ordem econOrnica, nem
de ordem social, nem de ordem sent~
mental,
Não podemos fazer ainda o que faz
a Alemanha, o que faz a França, Temos aqui uma nota sôbre o que dispendem êsses países em gastos sociais.
Os Estados Unidos - 5,7% da sua
renda nacional; a Suíça - 8,2%: a
Itália. - 14,2%; a. Bélgica - 14,8%;
a Austria - 16,10%: a França. 17,9%: e na Repllblica Ocidental da
Alemanha 20% da sua renda nacional
são empregados para. gastos sociais,
para evitar comoções sociais. Agora
mesmo, duzentos mil mineiros levantaram-se em greve, pedindo aumento
salarial, na França, um dos países que
atualmente melhor pagam aos seus
empregados. Tenho aQUi a lista, d!'
francos novos dos salários pagos pelos
países do Mercado comum Euronen.
em relação aos nossos. mesmo pelo
poder de compra que naqueles países,
conhecemos, é forte. São grandes!
Sr. Presidente, estou falando por
uma questão de hábito. Assim descarrego a minha consciência. Não sei
até quando estaremos falando livremente. Aproveito a oportunidade. Fica registrado nos Anais do Senado
que utn sujeito, num certo tempo. sabendo que não iria resolver nenhum
dêsses problemas. opinou. Opina.va
sempre por dever de ofício. Mas êsse
sujeito sabe que s6 quando o povo
do seu País estiver efetfvamente esclarecido. politizado, então organizado, através de pressões democráticas,
verá atendidas suas reivindicacões.
Porque pressões existem na Inglaterra existem na Alemanha, na Fra.nca.
ftssiln como nos Estj).dos Unidos. Não
funciona demo~ em parte nenhuma do mundo- sem a presença do povo
através de suas organizações.
Estamos tão desacostumados que
consideramos um crime quando um
povo reivindica, através seus órgãos
competentes, o que constitui regra em
uma. democracia. Nos países ditstoria.is não é possível que isso aconteca.
porque os representantes. representant!:• do povo não são. ou representam
n Estado -poder ditatorial- ou um
Partido,
Falo em pressão democràticamente
exercida.; porque uma pressão contra
o Congresso, visando à sua destruição
e ao seu a.niqui1amento. como peca essencial do sistema de Govêrno, democrática não seria.,
Sr. Presidente, não vi grand~ ma·l.festação, nem mesmo do nosso opemriado, a favor do projeto que se discute hoje. Respeito a opinião dos
nobres colegas que lhe deram parecer
favorávei. mas n§o posso aceitar as
razões, não do autor do proteto, porque no projeto não há razoes: êle
está despido, nu de justificações. Não
aceito as razões que foram apresen.
tadas, para. confirmá-las. pelas no-

(SilÇio 11)

bres comissões que sôbre a matéria
se manifestaram;
Quando a. emenda fôr posta em votação - e não sei qual o pensamento
da Maioria desta Casa - acredito que
o meu voto será a. favor dela. ~
Pode pa.:recer que um socialista democrata ...
OSr. Bezerra Neto - Cristão.
O SR. AUR~LIO VIANNA - Cristão, como diz V. Ex• e batizado du~
vêzes - se coloque numa posição que
seria contraditória.
·
Então os senadores Lima Teixeira,
Vivaldo 'Lima, Menezes Piment.el. Sehllsti11o Arclter e Dix-Hult. Rosado s§.o
muito mal~ a.van!)ados do que êsse
;>ocialista democrático, nois. defendem
o operariado no direito sa(!rado de
obter um salário justo, que lhe seria
outorgado e pago na data estabelecida
pelo Exeeutivo. e êsse Senador socfalista entende que o con(!resso deveria
votar, estabelecendo aquêle tem-, determjnado, aquela época prónrla à per.
cepçao da.s novas remunerações, dos
novos ~lários?
Não ll!uero dfscutir o problema do
salário~mfnimo. Salário-mfnimo exlste também na União soviética. Tive
un:., s11rnrêsa auando lá me falaram
em sa1Al'lo-mfnimo. Per~untel: hã salário-mfnlmo a.oui? Exat"""""te. r,,..,,,
nue, naquele tempo, o salário-mfnhno
de Leningrado, por exemnlo, era dr
t,.ez!'ntos rublos. Havia auem ga.nhMse seiscentos, mil, dois mil e até trê~
mil rublos Mas o mtnimo era tre.,entos rublos Ai eu disse que na
~~nha terra iambém havia saláriomínimo
.
Dizem que os nossos trabalhadores.
n~ nozm~ dirl<>:entes sindicais. e é ver''Pde. vi!m lutando nel!!. escala. móvel
rte sal!írlns A nrónrla Revista do Sel'~'ico P11bltco, num "estudo bem lancado
neclar~t ane. nos palse!'l de economia
~~tlivl'l. de dois em dois anos deve
haver revisão de St,~l!írio.c;: e nos nafse~
0e eMnomia in~t"vel l!t,<; de seis em
opfc: mese.c;. Fntão. ~eriam novos. salií:·ros, e novos salãrlos .. e novos l'm19rlos. o que, no fim, ser1a uma escala
..,A~·~l de salários.
..._._Sr. Presidente, ers as razões do meu
voto. Não falo em nome do Bloco
tnnP.uenrlente - fnde'PE>ndente por não
estar situada na área da Ml'l,ioria nem
n:c d:l Minoria.: teria que ter um no.,e. Não falo em nome do B1Mo:
cada. nual tem a. liberdl'lde. em ma.té,·i~>~ tii.o d!.~cutfvel. de votar de acôrdo
com a· suo, consciência, as suas convieCões Mas o meu voto fJ contrlirio ao
nro.ieto. como formulado. Nfio lh~>
~nr~sento emenrla poroue. cl'eio, a que
~" encontTa sôbre a mesa vai harmonlz9.r as diversas correntes em choque,
se há choaues nesta ca.oo..
.
Era o que tinha a dizer· <Muzto
bem)
O SR. PRESIDE~"TE:

Continua em discussão o pro,ieto.

(Pausa).

d
.
om queira w 3.r
Nao haven o ma1s qu..
• '
da palavra, encerro·a disc.n~sao.
0 projeto voltará l!.s Comis~ões nara que se pronunciem sôbre a emenda. (Pausa).
Sôbre a mesa., matéria em regimt> c'le
umência. (Pausa) •
Está esgotada a matérin. constante
da Ordem do Dia.
Pas..~a-se à apreclacão do Proletor~"
Decreto ~egislat!vo nQ 6, de 1963, 1 ''
no exoed1ente.

.~bril

de 1963
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cfonal, dl>Tante o m~s de abril de
de 196'8, a fim de atender ao convite do Govêrno da República do
Chile para uma visita àquele fJa!B
(projeto em regime de urg~ncia,
?!.OS têrmos do art. 236, n9 5, 1b> dependendo de pareceres das ComisslJes de Constituição e Justiça; ae
Relações l!xteriores.

Em ·discussão o projeto. <Pausa).
Solicito o parecer da Comissão db
Constituição e Justiça, da qual é rPbtor o nobre Senador Bezerra Neto.
O SR. BEZERRA NETO:

(Não foi revisto 'Pelo orador) - Senhor Presidente, o ilustre Presidente
da Cmllissão de Constituição e Jlrstiça, Sr. Senador Milton Campos, designou-me relator da presente matéria.. o Projeto ãe Decreto Legislativo
n9 6, de. 1963 que concede autorização
ao PresidentA! \ia Repllblica para ausentar-se do território nacional, a fim
de atender ao convite oficial do aovêmo da República do Chile.
Do ponto de vista constitucional. êsse
projeto de decreto legislativo visa a
CUll'..prir o que estabelece a Carta Magna. no Art; 85, isto é, que o Presidente
e o Vice-Presidente da Repllblica não
poderão ausentar-se do território nacional sem prévia Ucen~a do Coongresso Nacional.• sob pena de perda dos respectivos cargos. O Art. 66. inciso VII,
dá como competência privativa do
Congresso Nacional autorizar a safcla
do Presidente ou do Vice-Presidente
da República para um país estrangeiro.

Do ponto de Vista da constituclonalidade ~ presente projeto de Decreto
Legislativo n9 6, de 1963, merece aprovaçâo, pois cumpre. como deveria curoprlr -o t>receito constitucional. Somo~
pela a,provacão da matéria na Comi.;,são de Constituição e Just!ca. E' o
nosso parecer, Sr, Presidente. (lf!uito bem).
O SR. PRESIDENTE•,

A Mesa solicita lo parecer da Comissão de Relações Exteriores, da qual
foi designado relator da matéria o Senador Pes~oa de Queiroz.
0 SR. PESSOA DE QUEIROZ:
(Lé o seg!tinte parecer) :

Pelo presente projeto, ê concedirh
autorização ao Senhor Presidente à!\
República para ausentar-~e do paí.~,
durante o mês de abril, a fim de visl·
tar o Chile.
n - Preliminarmente llabe acentuar que a Proposição estâ em conformidade com o dispostó no Art. 66,
VII, da Constituição Federai.

nr - No tocante ao mérito, nssin~.
le-se o quão benéfico ~ nara os po,·os
um contacto mais intimo entre seus
governantes. pois êsses encontro._q sempre constituem o marco inicial rle
BICOrdos de interêsse vital para êsses
povos.
No .caso do projeto. devPmos tod'l•
rejubilar-nos pois· a visita presid onclal_ tem por ob.iet_ivo o C~ile grande
naçao ami~a. e cma anrox1maf'i'ío com
o Brasil é capa?'· de servir ,decisivsmente à obra õe consolidncí'io democrâti~a .e d!' desl'nvolvimento ~ocial e
econom1co da. AmÉ'riea Lntlna.
IV - Dl~>rte do ~>xno~tr ~orno~ pela
concessão dn lic!'ncA, nos t.êrmos dv
presente P'oiek. por cuja aprovac;;~
portanto op'J'amo$.
O SR. PRESIDENTE: .
Em discm;~f,o o projeto com pRr€'cP.res favorável.• das Comi.~."õe. de c 0 ~.'
htuiçiio e Justi<:a e de Relações Exterlores.
o SR. JOÃO AGRIPINO·

Discussão, ~ turno único, de>
Projeto de Decreto ~egislativo n•lmero 6-63, origináno da Câm'lra
•
dos Deputados (n9 l·A-63, na ca~a
<Não foi revisto pelo orador\ - Sr.
de ortgem), que coneedt> nutori~'l-, Presidente, a Minoria do Sen~·l(" '!s,ã
cão ao Presidente tfa Renúblirrt concorde com os parecel'e~ rhs c opara se ausentar do território 11a- missões de Constituição e Ju.:;tiç,, e
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no ;ent!do de de C"ferr ;em com depósitos de br"tl'i-~ tar presente para concc.ssã? ~a licença Cong:·esso Nacional, que não tem •
Presidente da leiro.t.
e para vot:açao da.s propos1çoes de m- obrigação constitucional de atenM
ao 'm}lVite q~e
Entretanto mal chE'gado 0 Minis- 1 terê.sse do Brasil e do Govêrno. \Muz-. ~o ped1do de licença. Pode, examí
Governo cht- tro da Fazenda ao Brasil. entrou
em to bem) •
i nando a situação, inclusive solicit
. do PresidEnte que protele a v!age
entendirrento com as lideranças da
O SR. PRESIDENTE
~e se entenda, pelas vias diplomátic
continua a discussão.
' ~~~~-,âa~hefe de Estado do País q
to ~r:~~~~~,fgr J~t~~~aç~rs~;t~~~: ~~fo~f:.' P:~~~:U~~~r ~~ :qu~:
11
res. A convivência, o intercâmbio en· .dispositi\o, como outr~. não correso SR. AlTRtLIO VIANN,\:
tre Governantes de Nações ,m;ga:;, é pond1a ao pensamento do G<>vêrno,
' Srs. senadores, sou dos que
bentazeja aos Paises que, de..'ita !O'!'ma, que mandaria nova Mensag·em, reti<Sem 1·eviSão do orador) - Sr· Pre-., ,am, cá na minha humildade de
se entendem.
ficando-01'.
sidente, serei breve.
! presentante de um pequeno Part
Há cê,.ca de dois anos, visitei o ChiE' prpcJ,;amente a falta de definiSrs. Senadores, não entendo os di· l que nunca hou~e, ~esde 1~46
le. nnma Conferência Interparlamm- ção ideológica, de 1efinição politica rtgentes políticos e partidáriO:~ dêste; hoJe, momento tao difícil, tao gr
ta: amencana e ob:,ervei,
laqueie que comoromete 0 Govêrno. Estímu- Pais. São paradoxos vivos. Não en- como o que atravessamos. _Nem m
Pais, um fenômeno cu rim-o de :,.mifm la a extt ema-esquerda quando enten- tendo a orientação de certos jornaiS e mo q,uando o Congresso esteve cerc
pcliltica e ser!! proveitosa o Prc..;\dente de que aquela conduta ou ação, ou 0 essa falta de ent!"nrhmento é ~eneral!- ' de metralhadoras o
momento
,João Gc•u1art ter suas vistas voltadas resultado d~ssa conduta ou ação 0 be- 1.adtt. E essa falta de entender. essa mais grave do qu~ o atual. E nas n
para ele.
neficiam, politicamente ou eleitoral-:- capacidade de não entender também ,a.,~ conversas intimas o proclama
A Câmara do Chile se comn~ de mente, e tranqülliza. pacifica as elas-. se generaliza.
' Nos zum zum-zum murmurantes,
d
d
tas teu
I conversas, conJ.essamos nossas pr
d,1.,1 5 ~orrentes·. dire1·ta e :omun'.>ta.
_ ses comerva oras. quan o es
O que todos oroc!amam. o que to-,1 cupaçô::s.
A dife, ença da direita para o !Írn· tam rebelar-se contra sua política.
dos dizem é que este Pais .está inquie·
.
_
po comunista. que ali se -:hur•>! e~>Espero que s. Exa. o Presidente to. está aflito. que a revolução esta
O r:obre Senado~ João_ !<gnplno
qaPrcta e apenas de vinte deputados. João Goulart tenha oportunidade de ~endo pregada abertamente. que há ln- , o esboço da s1tuaçao polltica do C
Ja nouve. no Chile, dois recenseamen- verificar a posição politica do Chile. filtração extremista em tôda parte. i e, ao rec_onl_lecer a boa vontade e
tn< não aprovados oficialmenle pelo 0 Presidente chileno, Sr. Jorge Ales- que se prepara uma int.ervencão para ; mctep~nd~ncia do ~resident_e daqu
Go·;êrno Pela Constituição chilena sandria é homem esclarecido, de gran- o Rio de Janeiro. aue outra está sendo :pais. lrmao, conclmu que este, pa
com,, oela nos~a. a represen~l.Ção na de visão oolítica, e não se coloca, ideo- solicitada. oara o E~ta~o de Pernambu- i c ntn:ua.r governante, tivera que
Càmara ds Deputados é pro;>o>ro•to:1al lôgicamente. no grupo de direita; mas co. que há Inquietação em tõda parte, lapolar na Direta. Tenh~ um ex
à população. A não aprovação do re- é obrigado por fÕl'ça do dilema a que Que EIS !!Teve.~ estão estourando, ·e es- 1P•.ar d um jornal 1_1-r~entmo, .0 I_?.de,
censeamento Implica na manutenção chegou 0 Chile. a apoiar-se na direi- t§.o mesmo arrebentando.
1 at!rn?a que nas proxm~as eleiçoes,
oricial da população exhtente há dez ta.
1 Esquerdas vencerao.
Nao há que
::mos ou mais. O fundamento da não
HoJe mesmo ouvimos a denúncia de Impeça. se os "gorilas" se org _,
nprovacão. segundo me !nfo:rruuam
Conversei longamente corr S Exa um Üder, dos mais respeitáveis desta zarem na rea.ção, se os co_nservad
d~putados tanto da esquerda • omo da e verifique! que multa.s das teses da, Casa do Congresso Nacional, sõbre atrasados, cujo retrato fo1. com
g~~:,it:;11~[:n~~o qge n~~e~~êrr~ ~:;1.~ esquerda encontram, naquele homem0 0 processo revolucionârio q•.Ie ameaça e~na, t:açado pelo nobre Se _
bros da Câmara dos Deputado~. a es- de EstadiJ, boo receptividade. Mas
tragar u institulcõM republicanas. E Joao Agnpino se rebelarem contr~
querda vencesse e passasse a r:lomlnar Congres..«o reage às concessões e o Pre- quando somos con.•mloodos "Ôbre se de- von ade do povo, ·então a revolu,
e;sa Casa do Congresso. Isso oorq•Je os sidente. da República que precisa de vemos ~ltir, na forma coMt!tuclo- estourará.
\
comervadores. como se costum'l cba- apoio parlamentar, é compelido a sus- nal. a ausêncle d:> Presidente da RepúDiz s. Exa. que &Jnda não c~
má·los no Chile, adotavam postcão de tentar-se na direita.
bl!ca, em visita a um pais estrangeiro gamos àquela situação; mas tal._e
intransigência absoluta a tôda e qualNós não chegamos a liste ponto a Impressão aue se tem é a de- que hã estejamC"J caminhando para ela. Te
quer reivindicação social. Rec•lSnam e ainda, Sr. Presidente, mas não sei se tanta paz. tante ordem. tantas garan- nho. no entanto, a impressão de_ qu.
recu~am-se a ceder um mlmmo que estamos l)em distantes. não ~i quan- tias conl!tituclonai.~. tanta fortaleza os nossos conservadores têm iRa · ·
seJa às e1asses menos favorecidas. Ali, tos anos nos aguarda a mesma posi- econõmlca. tanta sattsfac!l() que não acuidade politica do que os de lã.
como agora no Brasil, o parti1o comu- ção.
é de se ~tranhar. e deve ser naturanlsta começou a movimentar as rell!ssimo. que 0 Pres!dentl! da Repúbllo Sr. João Agripino - Sem dú
vindicações sociais populares, de forma
Votaremos a favor do Projeto de ea l!e ausente do Pai• por 30 dias Po- vida i
Õu mais, durante
a sensibilizar e a tornar ;Jt>litlzaja, Decreto . Legislativo e desejamos ao dem ser lO, 15 .
cada vez mais. a massa obre\ra.. Os Sr. Pres1dente da Repdbllca o melhor tantos dias atê 20
dias Mas se
O SR. AUlUI.tiO VIANA - Ser
08 30
políticos por Instinto de cons,l"'açllo. dos proveitos na sua Yiagem, Devo,: por venturà. acontecêsse
als~uma · ~ol- que estou com a razão? O tem~ ilr

ce Relações Exteriores,
concedet licença ao Sr.
República para atender
lhJ foi formulado pelo
leno.

1
1
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teporém,"fazer uma d~:lara.bçfAo, por an- 1sa, qualquer comoção intestina, qual- i Mas :1pelo a S • .Exa. o Sr. Pres1den
clpaç..o. Toda& nuo sa amos que quer desagregação social
qua'Auer ·João Goulart, para que atente be
1
pa~aram a defender, tamb é m, aq11e &'! tramitava. na Câmara, &te Projeto choque militar. uma paràlisscã; na j n_as palavras que vêm sendo pron
reivindicações, adotando o esquP-ma de de Decreto Legl.qlatlvo, e que, a qual- vida do Pafs por uma greve total, que. ciada.s no c~m:gress? Nacional •. t;ra

~~~~~~adfs~e~~~ris~~t~n~e;r~;cebt?

quer momento, êle chegaria ao Sena... diríamos n6s. nue ar!lumentos usaria- m,.tldas pelos JO<,'lals. e p~la_ Impr_en
mara dos Deputados, até che~:v ao do.
mos se o-Presidente esti fóra? Pode- falada para o Brasil Inteiro, d1a
ponto em que hoje se encontra. Com
Assim. era dever de todas os Sena- rfamo.~ apontá-lo como responsálo'el ~ nOite: que S. Exa. fique - não qu
tristeza verifiquei que não há a menor dores aguardá-lo, para 0 seu pronun- Afinal de contas. êste Pefs está tra.n. nndo repetir aquela frase que jâ
di!erença entre o homem d!. esque1de c!amento ou seu voto. Mas, se era aUllo, ou não está. tranaiillo? Há or- tornou comum: "para o bem de to
e o comunista na Câmara dos Depu- dever de todos os senadores, inclusl- dem ou não hã ordf'm? AI; institui- e felicidade geral da Nação" tado.~. TOdoo defendem os mesmos ve nós homeru de oposição maior cões democrática-.~ estão cada vez mal..s, não fiq,ue conosco, porque, se é v
"slognns", as mesmas teses, ós mes- dever e~a da Bancada governiSta, que-- fortalecidas ou não .estão? Brizzola ,. dade o que a Opostção proclama,
mm: princípios Confundiram-se. mi.s- esti au.qente do plenãrio. Nl!.o vejo, uma ameaca à-<; inshtn!ções democrá- Exa. não tem o direito de se afas
tmHrem-se. como meio de combater a aqui, nem 0 P. s. D. nem 0 P. T. B., tlc!J-!1 ou não é? Est8,_ nl'omovendo des- df' Brasil neste momento. Preclsa
dirf'ita intramlgente, des:tmana e. e. por Isso me..<;mo, sr. Presidente, que- credito do _Parlamento ou. não está? car conosco, como Chefe de Esta
c~u"i
'
ro com,mlcar a V. Exa. que, - sem E" sua emmência narda. ou não (>? que e, as.s•1mindo plena e ampla re
o fenômeno chileno de hoje poderá considerar essa au.'!ênele um gesto de Manda ou não man<!_a? E o cabeça de pon>1abilidade do que porventura
F.er o brasileiro de amanhã. ~o l3rn!fi pouco aprf'co ao Projeto, mas apenas uma revolução ou nao é?
nha a acontecer.
tambi'm as esquerda~ ~e têm r-onfun- uma omis..,ão que poderá en~ontrar
Se o Presidente vai sob aplausos
dido com os comuniStas e com Mes se escnsa~ ra?:oáveis _ nlo me disponho unânimes, no consenso Unãnime enTa:nbém, se f~r e nada acontecer
têm misturado em tôdas as campa- a deixar .,!'_ia dado como aprovado e tão não · hâ nada jisto. E' Q~e
s~ na o o que Jé. está acontecendo
nhas Não têm sabido fa?:er tllll.~ rlife. com o Plenarío vazio.
Pais estã tão forte u 8 d:x pod 0 que já é habitual neste Pais - te
ren~lacáo para ter uma caract.~nzaci\o.
q e ·
a.
e, dado nma prova concreta e clara.,
próol'!n A esquerdtt póde ter er:tendi·' Quero que se preste uma homena- ~um momento 00~ 0 êste, ausentar-~e verdRde. de que está mesmo mui
mPntoF P um campo comum co~ o gem ao Presidente da Repllblica, com. coons;'~ ~rtã tr~nta diaa, até seu forte: nunca estêve tão forte con
centro. oom como pode ter 1ambém a aprovacão do Projeto pelo quorum
n
porque, na verda· agora. De tal modo que se ausen
um r1mno comum com a extrema es- regimentar para que nAt se pense que ~=rn~fda existe senao harmo~ia lnl• dÓ Pais _ e poderá fazê-lo agora
querda. No entanto, ela dtr1e ser o a complacência no .Senado chegou ao . a.colé. • aFbora desponte . aqw, ali e quando ausente também se enQOntr
_que é
pont(, de dlsoensar a })resença dos ho- f
guma nuvenzinha, 0 que é
Dresidente da Câmara dos De?:l
o Sr .,Pre~ldente d~ R~•'l<lb!:ca. no meus do Govêrno para A concessão 1~ródpri~ dos sistemas em 9ue 8 liber- tsc"os, ·>e'l :mbstituto, pois não tem;,
da
licenca
D~Lra
o
pró~rio
Presidena
e
respeitada···
Entao
é
porque
Vice-Presidente
'Brasil (jue acende commnente ÜUBS
·
velfls. nma à direita e outra a extre· te da República ausentar-se do ter- existe harmonia de fato e de direito
ma esquerda precisa estar aten~o na- rltório nacional.
Pois eu gostaria q,ue 0 Presidcmte
'J Sr. JOsaphat Marinho - Permlt
ra as conseqt\ênciM de pol!tin1 d~s~a
Vivemo.q uma hora de apreensões. nã fôsse; _e apelaria até para Cl'lf! V. Exa. um aparte?
ordrm Precisa definir-se. como hl'mem Lemos a nota do Presidente do Sena- S .Exa. nao fôsse. O Sr. KennedY.
o SR. AURitLIO VIANA _ con
!'I~ e>QUPrda, como homem dt~ direit.a
do. distri'Julda à. Imprensa, hoje _de- ' por vêzes, suspende visitas progra.- muito prazer.
011 r:nmn homem de extrema ·~sauerds.
moMtrando
apreensões
pelo
estado
de
madas.
A
conjuntura
internacional
o
o ChPfe da Nação não tem J dfreito coisas que se orla no Brasil, apreen- obriga a Isto. E o Sr. Kennedy 'lão O Sr. Josaphat Marinho _ Não ~"
de omitir sua orópria posição !dcolõgica. oara que o Pais saiba quem o sões pela ~obrevivêncla dos três Pode- vai. Chefes de Estado o fazem Jo- se V. Exa. teria lido, nos jornais à
rM ou de qualquer dos três Poderes. mumente. Hã. momentos em que de- hoje, informação segu.1do a qual s
('stá governando.
atender a
êsses convi bs Ex a. o Sr. Presidente da RepúiJ!ic
H:\ noueos Instantes, em ap1rte que E' o Prf'sldente do- Senado quem diz sejariam
honrosos, mas a conjuntura naclon'll·~· estaria em dúvida sôbre a realizaçã
oferPcl ao Lider Aurélio V!anal dua• que o Presidente João Gouiart tam- ou
internacional
os
detém.
dessa viagem?
lhP noticia de que o Govêrno ao Pre- bém participa dessa apreensão. Mas
sidPntP João Goulart havia remetido nem ~por isso concordamos em que S.
Se o Presidente João Goulart fõr
o SR. AUR1:LIO VIANA - Não
à CAmara dos Deputadm; mensa«ffll Exe:. se ausente do Brasil, mesmo nes- com a n08Sa permissão, com consenso não li
sôbre refMma bancária, haven~o 1'0 te .estado de intranqü!Udade ou de uníl.nime da gente, e alguma coisa
·
9"'Pn~f'ieto um dispositil'O qu~ Jll'OI• apreensão
Entendemos que é dever porventura acontecesse. ou acontecer_ j O Sr. Josaphat Marinho - Esc
b!a o,~ bancos estrangeiros •lo BrasU da Bancada governista nesta Casa es- a responsabilidade maior será do rece a imprensa q,ue dois dos aua-
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O SR. PRESIDENTE:

Fôsse negada a licença, e então as con- '\ vel, Sr. Presidente _e Srs. Senado:ea.
seqüências seriam '-\em menos pn.srti- do que a co~preensll;_o entre as r:açoes.
yas para a solidificação dêsse enten- 'O ideal sena que tõdas as naçoes do
dimento pan-americano, que existe en- mundo se entedenssem, se compre~u·
tre todos os países· sul-americanos.
dessem e s~ amassem. Mas se. esse
(Não f oi revisto pelo _orador)
ideal é difícil, drstante e quase IrréaSr. P residente, como relator da ma- 1·rzave
• 1, a uniao
·- dos povos a mericanos
sr. Presidente.. não é a P, ·1meua
· Vez
. _•
nem será a ultuna, na -~nha e~lS téria na Comissão de Constituição e é uma necessidade premente de sotência de homem siml.)les, de tun bra- Justiça, não me é permitido entrar no brevivência.
sileiro trabe.lhador, que ao_ conviv10 mérito do caso. li llbendo-me a,t-:~enas
Sr. Presidente, é com agrado que
com os homens ilustres cto Congresso examinar o seu aspecto formal e cons- vemos o Presidente da Republica vi.>iNacion.ai, com êstes da cupula par- titucional.
.
tar a nobre nação andina. Se o deba0
lamentar da alta polrtr a . os <l?riOS
Considero, Sr. Presidente, que o Se- te tivesse ficado restrito únicamente à
do.s grandes segredos d.a Vlda poütlca nado Federal esteve e está à altura rle \;sita. nossa declaração seria apenas
brasileira ·fico impressnnaào co,m os sua missão, autorizando o Chefe da. esta: colaboremos, por todos os meios,
sentimentos, com as exnressoe,:\ eom Nação a atmder ao .convite da .Repu- por todos os modos, para que os coas externações que, ~o3 J, ~ termJS blica do Chile. Acerto, outrossrm, 'lS 'r a cães americanos mais se unam e
doura-dos de apreenso s e . àe preo- observações feitas sôbre a ausência d.a I màis se entrelacem, para que todus
- s para mim retr3."am - e
t t l'd d d
1
t doP
cupaçoe •
t .···tez _ thna 1rreali- quase o a 1 a e os e emen os
ar- i marchem no sentido de a Icançar o
d1go-o com ll-' a · 1
to T·eo tido Trabalhista Brasileiro ne.<ta ses- 1 ideal que é nosso edeve .ser de todos
da de São a expressão ta au -~ · - são. No entanto. admito haver, no'- & fraternidade americana.
cupaÇão com um perigo que sentem seu mérito. uma simples coincidência. I
.
rodea-los, e que vêem }··:1 como ,~;J: mas não um propósito. Tal coincicti'il- . No entanto, s_r. Presrdente, u~~. dr,:-;~
d ao-ã.o a ameaçar pnv .. t_ ,los, "- ~ .
cia porém não deixa de ser tambérr, ! vws da discussa? fazem-me m:el fe: .I
r o por
•
.rvas
'
'
rer
ef!l risco sit:w.<;.oes
'/Jua PO'I
.:lac1liO- '
f
·, no de'Jate. Ouv1 que se fa?-em rep.c•s
eJ:cepciOn'iiS de uma
. . a 'áo um sintoma. uma expressao da alt.a i neste naí.s para que se far;am retra><f ·
'hes finalmente como que a ,e,~s11 ç
de organização e de di!'etiva exL~te•r- çõ2s. Tod~" os ·que me conhecpm ~a
de uma tragédia -inex'l. svel a " ~nl te em no<;Fo wartido. como também. >e- i bem que não sou daqueles que usa:n
ciar mudanç-a t.ràg1ca de l.m e~.pelia jamo.< justo.'. nos outros partidos bra- contra os adver~ários um& ll11?U'Igc·l:l
si 3 tema de vida.
sil2iros. Aeua:·do com ans'edad!" a f'O,J- violenta. Condeno mesmo tal lin<:;tL•Sr Presidente. eu, homl'm do inte- venção nacional do me11 partido, nu r-' gem. Entendo qne o Sr. Presidente
·e que só tentw motivos dentro da cada para o dia 1!J do corrente mê<. n:1 çlu Rl~úbllca deve .ser tratado. "llc
Os ânimos estão ex'lr.Pr'Jad;,,,. Até .·
·bem pouco ten:po, era•n à;s·..·ut,t·!!l.>, ~~~ha hunu!dade p•na acredrtar .no qual s2rei delega,d9 do Estado do Ma-' QIJ>ITito merecer, com o respeito que a
atacadas, posiç·ões po'.itiras.
A;·o a Brasil é natural que no contacto ma.trs to Grosso. pa·.·n ressaltar não apenas·, sua a!la posição exi?-;e, porque. qu~ini·
tr·ito nãc com os homens da a 1 .a eFsas falhas ma.s também jemomtrar 1 mos ou não, é o Presider:te constitupassou-se a fern a honra, lJ digniCiade
do home.:-n. do
chefe
milita1. do ce.u~ ~la 'politica dêste país, mas corr. o dever e -1 neces<'idade inadiável -1,~ cional do Brasil.
P
B
·1 contemplando o tr·acar. na vida nnrtidária, e, usando
..
• ~
Chefe de &tacto. São iné':;Jto:', o;ão
·nterior dêste rasi
.
.
Lma palavra da moda. na sua "formu- , .Mas. Sr .. Preswente. qua 1 o r.-m,apõdos, são desafios. Er.qn8ntc ;,s~
cada wz mais
e lação" ezistencial, um. rumo ideológi- dw que o
demon
,;';'!;lleo povo verifica que o ~tll viver se
torna cada vez mais diflri,, ·F<e sun empolgante de um povo trabalhando co. um modo de ver dentro de sua Ieee quando ha uma tran.sgle.s,ac•. -situação se torna cada Vl·z m-1~ g-n-- - é natural que não me. conforme co~ ideologia a ~ituação brasileir-a. u'a ma- O recur~o ..a~ Poder JudJrlano. q P')o quadr~e neoativo e traglco que per neira de procurarmos as soluções prà- d{'r Judrc.r~no t a ~egurança, nos. reve.
sisténte~ent;- nos pintam a resperto nriamer,J".P brasileiras. porque elas exis- ~Jmes CiV'lrzad~ e ~rvres: rontra tod~;~
Os funcionànc.s public->s e.<o ao ~•:o da situação da nossa terra.
tem, e de nm libertarmos de voz dês- as at_neaças. Cump1 e a ele estabt>l~cd
bilimdos; os militares es~.!M' n·,o·l!!l-Há ai~:·oximadamente dez ano.s, q_u,er ses t>Xcessos de rpacionarismo vigilan- os d1rertos e os deveres dos c1dada.J~.
zados, querem setenta om ce~.to c\(
sr. Presidente. ninguém pode se araumento nos seu.s vencr:nen1;os Os ho Palácio Tiradentes, quer Palac.o te e dos supt>rexcPssos do fr.nati"mo
operários estão mobilLz:l1~J-'; ta,u-lP.m Mo'1roe no Rio de Janerro, em CO?· revolucionáric. Podemos escolher nos- rogar o direito de retroceder mais de
tacto
cbm
oo
homens
de
aita
postçau
so
caminho.
O
nosso
partido
é
ca~az
cem
anos na vida pública do pais. pa·
querem setenta e oiten~a por <:.ento
de aumento nos seus
~a;ár!<>s; as ou da alta situação, sempre .ouvi a de nrem:>her uma grande lacuna ex1s- ra fazer desafios. Isso· é própric para
mesma
l:listória:
"a
cors.a
esta
!lata
tente
_na
vida
nolítica
b_rasil.ei;a.
Se
as
criancas.
para as adolescentes, que
cla.>.ses
produtoras
m.Jnlbstam-se
vir", "o negócio e .'o.er>o . o negocro tsso nno f1ze· nosso partJdo Jra desa- procuram encontrai> 0 espírito de mapreocupa':ias.
não é de brincar. E o terr:po passa: parecendo. embora portador de uma turidade no desafio. na violência. proA falta de açúoo.r nos grandes cen- Alguma coisa aconteceu, e verda~e grande bandeira e de uma grande mis- vocando, a fim de que o~ meninos ntros inquieta as donas de ca,;a. En- Sr. Preside!' te. mas o ~ras1l cada .' ez são. ooraup se diluirâ, ora sob a cha- vais apaguem o risco que fizeram no
tão, que paz é esta? :tt a paz dos marcha melhor; o B•·asJl, contra tud~ madn Frente Parlamentar Narionali~- chão ...
pântanos?
isso tem crescido. E os homens d~" ta. ora sob outras denomínacões que
Sr. Presidente e Srs. Senadores, 9
O fato não é
cor>í<peuo, I'ilc é est;tí.sticas, êsses novos donos da s_~- por ai surg·eP:J. No entanto com a detuação,
- os Economistas, n<;~s aprt.· nominacão de Partido Trabalhista hora que a Nação bra<ileira atravessa
simples. A pa.rt1f!a de ;.tm Cheie de
Estado, para ví.sítar
ou~ros palses, sentam prova conclude•nte. e Irrefutá~ Bra<ileiro nodemo~ muito bem repre- é profundamente grave. As apreensões,
não é um fato sem qua•.:,~ner 'ign.ifi- vel: a taxa do de.senvolv1mento esta sentar, l'lío anenas no Brasil. mas, infP!izmente. não são :louradas, como
cação.
crescendo. E assim, na':egando entre tam':lém na América Latin9. as con- disse o nobre Vice-Líder do Partido
pessimistas e ot.imista:::, fie<: com o ~s- cent>ões filo~ófiC'a~ e socloiógicas de fi- Trabalhista Brasileiro. As apreensõ<e.~.
Sr Presidente, sei que n met• a 'Jêto petãculo qu 10 tenho presenciado no m- lósofo~ obiPtivi.o+~ • da vida politica in- qup. a todos agoniam e ulceram, são
talvez nao chegue <~os o.Jvictos :"o terior do pais, particularmente na re- t•rnarional aue tPm a nos.•A id!'ologia. nrofundas, e delM participam todos os
Chefe da Nação. Mas, fica1a ,çav,do
nos Anais do Senado :Ia R·~coúhllra . gião onde vivo, o Estado de Mato a atar como exPmnlo a~" do- Profes~or homens responsâveís pelo pais. Agora
Grosso.
Harold Lask:v. da Grã-Bretanha.
mesmo grande número de líderes assi,n
Todos nós deveremos Qss·llnir a
sr. Pre~idmte. eu acredito no Bra- Sr. Presidente, na verdade nosso se manifestou. O Sr. Presidente do
responsabilidade dêste ato Féz tn•l'LO si!, e não poderia comungar com os pa•tido não está ausente d"e.sta sessão. Senado, em nota ho,ie publicada. assim
bem o nobre Senador J~:.o A;;noino agouros. Devemos esperar _COI?-fi~nte- Pod~ Pstar mal representado. <não se manifestou e. nela. Sr. Presidente
em convocar a
Maiol1a para que, mente e co~ajosamente, com otimJsmoJ. apozf!do) mas ~stá presente, agora que e Sr!'. Senadores, o Sr. Auro Moura
que a nossa grande Pátria percorra .a se drFcute a licença para a viagem do Andrade, dprlnrou OHP o Pre>idente da
presente, assuma tamf:>42:n a resnon- estrada real, 1u111inosa a que tem di- Sr. PresidPnte da Renl'Jblira. ronrluo. 'RPnlí'Jlica tinha idênticas preocupasabilidade <ia concessã.o t:la ilcenca. reito. Não há Srs. Senado~·~s,. ame:t- reafirmando meu voto favorâvel à ções.
1
Portanto. não nodem ser douradas,
E f!U, que o conheço oem, mv•sei- ça concreta a muitos _privlle!!'lOS que aprovarão do presente projeto. (Muiandam
por
aí.
Poderao,
mmtos
dos
to
bem!)
mas
negras,
caligino.qas,
as apreensões
lhe os intuitos. Passaria t.es1JU :e•J1do
o SR. DANn:r~ KRIEGERt
desta hora tormentosa por que passa
se eu não conhecesse a .$l4tacida(<e que eu conheço, continuar a saborear
0 melão espanhol, à sobremesa. O que
o
Brasil.
política, a ma.nerra háiJil, iria. ·.-umc
(Sem revisão do orador) - Senhor
estabelece S. Ex~ as pr3pnBiçbes ~ as não posso, Sr. Presidente, é entoar esMas, Sr. Presidente. creio também
defende. Fêz muito bo:.n
- o:e)JtO sa cantilena negativa e, para ~e:t;lgros- Presidente, uM simple.< e rotineiro uesá-la
aderir
aos
que
querem
JUnt~r
dido
de licença do Exmo. Sr. Presi- no Brasil Não sou daqueles que d'esporque pode ser que nac11t aconr. .. ça.
mas pode ser que, na
au~ncr 3 do novos tijolos nesta ediHcação negatl- dente da República para visitm· uma CrPI"m · Creio na.~ fôrças eterna.< da
Chefe do Govêrno, mmta rosa. ;uu·,to vista do quadro brasileiro,. deixando nação amiga, da Amêrica do Sul, ~e- minha Pátria, voltadas para a liberde apoiar a solicitação de licença do rou debate político, e essa d"riva obri- dacte.
séria, venha a acontecer.
Ol~o o seu passado. Vejo os vu1Sr. Presio.ente, era;m i'S palavra.:, Chefe da Nação, ·para atender a con- ga-me a vir à tribuna.
to.s gigantescos que escreveram a nosque eu go.staria de dizer, :.;eguln·JO a vite de uma República amiga.
Não posso também admitir, conheComo afirmou o nosso eminente ~o· sa história, molhando a pena no seu
linha do aparte do noo:e
Seaa:::or
Josaphaí- Marmho, na ~;,perança rlt: cendo como todos conhe_cemos o a.lto lega, Senador João Agripino, darl"m:B, próprio sangue. Vejo em M'nas at-que o Sr. Presidente d& RePública nível político da Repúbllca do Chile, é óbvio, a nossa aprovação. para !,110 rais um Tiradentes. Vejo em Perainda mais reforçado êste alto. n~vel o Presidente da República visit-e a ::<a- nambuco tantos vultos e a se ero-ueprotele sua via-gem. A !'â.o 6-ei ':Jl't, epela
tradicional amizade brasUerro- ção chilena.
rem e vejo no glorioso Rio Grande
por milagre. haja um ení.t'mdim<:nto. chilena, que; com a presença ~o Ch~do S_ul tremular o 'velho e glorioS-O
Reputamos um instrumento Utiliza- pendao farrapo. lutando pela JiberQue os homens se compree.tidam e os fe da Nação brasileira na Caprt~~:l eh~~
dirigentes desta Naçâ.o st> emeu1ctm lena, perante o Congresso do Chll~, a.ll do na aproximação e no entendimento dade, pela igualdade e pela fratermelhor,
propiciando um clm1a de sejam susci•edos ou provocados In~I- do, povos essa.q visitas. A nação q~te n'dade. E é preciso, já que eMamos
garantia capaz de levar Q ChefE do d~ntes ca·pazes de ferir ou .de. cr1:3.r recebe. via de regra, tributa granrles nesta hora e nestp debate, que se ta- Govêrno a passar não um mils ·na.s embaraços à sensibilidade brasrleJra, ou homenagens ao visitante, e o que vi- çam algumas afirmações, e as farei
dois trê~ ou quatro visitando o llil•mdo. à sincerid:;~de dos políticos daquele sit.a. seduzido pela? homenageJ:s ... .trl· vigoro.sas.
m'go
mrrado pelo acolhimento, sensrb1llzaaprendendo, observando
uara rme a·
. Aqui se tem discutido que há mipossa, com mais tranq'Jili;hJ'!e cu,t.~ol"\1 p ~ :ia~err{ de s. Ex~ será. sem dúvi- do pelas n;!l:nifestações d~ apr~r.c
conduzir est-a Nação aos ~ra.nJ•~f <Jrs· da_ mais um forte elo ne.ote falado abre. no_ esnn]to e no. coracao .. larç;fl.s ser: a e que a Nação sofre. qut> há denan-a!T'erice,r:l:-mo.
na
tão
decflntad•1
,
persne~t!V?~
~~
pnt~nd1mento.
e
n
cm,';·
s·
o;n?ldsde. que há poderosos. que hã
tinos para os quaí.s está ela ~mlro:a~
amizade dos países pau-americanos. preensao. E nao ha nada mars de~eJa-' exp~ondores e que hâ exploraclos.
da. (Multo bem). · ·

de S. Exa., que deveriam ter
'_ !.ajado para o Chile, adiaram, ainda
a vez, a partida, po~ recome~da
presidencial. Acredito por Isso,
que o pedido encaminhado ao Con~esso Nacional visa a investir o Presidente da República da autorização
4ltdispensável para que possa viajal',
ü julgar Il{)Cessário ou prudente fatê•lo. Co:~fesso que de minha parte
6 com essa expectativa que concederei
lo autLrização solicitada._
O SR. AURÉLIO
VTIANA
!Nobre Senador Josaphat Marinho. o
{Íue se sabe, o· que se p; l}Ja1a, o que
I!C espa:tha, o que se diz, e :J·_;e reutUões se vém suceden'io de cnefes
tttUitares. A indignaçã-O reina, unpera,
,oontra as _palavras de certo Governador que, passando do llúPnal. ve:n
:atacando
desabridam'lnte, teücando
de'lmoralizar a êsses chefes militares.
Já não se fala ·mais no.s insultos a
;s. Ex'~ o St. Presidente d"t RepJ:Jiv~a.
O que se tala, o que se nr~na62 e
que um dos no~sos ~í ir" P~ ,JOdt·ctlS
ilitimou o Governador da Gu:111abara
a· se retrato r. dentro de cln :c lias,
das palavras que pro1un".ou anteontem.

'

:iM

Continua a discussão.
O SR. BEZERRA NETO:

i

1

i

~s~etáculo

suge~tlvo

srste~:na

nu~o
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(Seção 11)

Abril de 1963

Pergunto a V. Ex'~> - Há. trinta 1 na vemos de lutar para que, dentro· palavra de respeito à ordem democrá- entrevista, ajuizaria pelos têrmos da
at!os passados, porque de lá t que do Pais, permaneçam intactos o regi- tica.
e11trevi.sta.
vêm as questões soei tais, t~m 0 ~eu me democrático e !s liberdades. por-! O Sr. Eurico Re:ende - Permite
O SR. BARROS CARVALHO
Partido, a União Democrática Nacro- que,_ sem l:berd~de, pre1eru!10.s, a v E ·a um aparte?.
nal sempre tão acusada, qualquer morte, como aqueles n{'g:ros que se
•
x ·
Acredito no bom senso, no senso de
resix>nsabilidade com o Go~êrno? lançaram, no tempo da escravatma,
O SR._, BARROS CARVALH_O
responsabilidade de S. Ex~ o Senhoc
Nào. E todos que, de- sã consc1ênc~a. ao abcsmo.
:Com mu>co prazer.
Ministro da'Gue.rra e nas palavras que
examinarem êsse problema,_ terao
Sr. Pres._·dente. Srs. s~nadores, a I o Sr. Eurico Re~ende - .• ft'tn de me dirigiu, há poucos momentos e
"
t a_mbé m d e con f essar 9ue na o · que__ Nação não há de parar, não serão • dirimir dúvidas sôore
tais boatos,
se, po'so afirmar a V. Ex~ e ao Senado
110.~ não temos cumpll9ldade com os i ês.ses pregoeiros da desorden'i., que não • perguntaria a V. Exa. em virtude da que a e:l!revista foi eoncedida nos medescalabros que ai eatão. ·
I sPi Cl)ll1 gu~ recursos ~ontra_tam t?- !solid-:::.riedade integral que presta ao lhores têrmos.
Governaram durante êsses trinta i ?as as radJos da Naçao, nao serao I Senhor Presidente da República, e coO Sr, João Agripino - Afinal de
anoo, deroito anos o patrono do Par- esses pregoe:ros da dewrdem, que i mo, naturalmente, v. Exa. tem aces- ccntas, nobre Senador, o sr. Mitido Trabalhista Brasileiro, o Sr. Ge- nsam 9S tnstrumen~os _oficiais. _de di- ; so a tôdas as fontes de informações nistro da Guerra merece ou não abtúl!o Vargas e, nos outros r.nos,
vulga~ao, que Sllenc1ara~ a Un.mo De" 1 oficiais v. Exa. pode afirmar à cas-:1 soluta confiança de s. Ex~ o senhor
Sr. Juscelino_ KubistJechek de Olivei- m_ocratica Nac,onal. Acima deles que que a posiçiio do senhor Ministro da ~-Presidente da República?_
ra e o emérito General Eurico Gaspar hao de"~pa~~ar. como, passa a s~lsu-, Guerra, General Amaury Kruel, é
_
Dutra. No entanto, a UDN só tem gem- dc;cOLS das en:-urredas, ha de' absolutamente segura no sentido da
O SR. BARROS C::ARVALHO
a responsabilidade de sete meses de .~urc;lr um novo ~pmto nesse B;·a- sua perman,;ncia à 'trente daquela: S. Ex~ merece a malS ..completa _e
govêrno. Nãn obstante, sr. Presiden- 1 s,J 9ue tanto amamos, capaz de con- ! Pasta.
1 absoluta confiança do Senhor Preslte. srs. senadores, vemos, nesses 'i dl~zi_-lo $'mpre para. frente. para 1
dmte da República.
dias, 0 líder do PTB no Senado da, gl~na de seus . destmos nn0rtms i O SR. BARROS CARVAUIO _
República, cuja ausêncja hoje deplo·' (~,u1to bem. Muzto bem. Palmasl. , Respc~do. com o maror prazer, a in- . O Sr. Joiio Agripino -Merece até
ro, articulando contra nós acusaç.ões, I 0 SR. PRESIDEN'TE:
I da~a;çao de V. Exa., afirm~~do que, este momento. 18 horas e 35 minutos.
ao mesmo tempo que louvando o sr.!
ate este momento, o Sr. MmlStro da
o SR. BARROS C'ARVALHO Almino Afonso, que pólde ter algumas , _ Achando-se prestes a terminar o . Guerra merece absoluta confiança do São cálculos que ficam por conta de
1
virtudes, mas que tem um deficit i tempo regiment'.al da sessão, consulto Senh~r J:>res!dente. da República. Sua v. Ex'-'. Não direi que não possa S.
muito pesado para com 0 Brasil e! os nobres Senadores se concordam I Exce!~ncm conqmstou essa posição, Ex~ amanhã ou depois decidir da.
que estaria regenerando e moralizan- com uma p:-orrog~ção de trinta mi- 1 atraves de uma àtuação ponderada, eonhança do Senhor Presidente da
do a previdência social.
_m1tos. uma vez que a matéria em dis- que assegura tranqüilide.de ao Pais e República. Não acredito, entretanto,
Mas, pergunt'o: _ a quem estava ClJ.~são está em regime de urgência.! Chefe de E"tado.
que isso aconteça, da<io 0 compoa"taconfiada a previdência social no go-: Os Srs._ Senador_es que aprovam a! ..Po:Je, portanto, V. Exa. ficar tran- mento do Senhor Ministro da Guerra,
vêrno do Sr. Juscelino Kub:stschek i prorrogaçao.
qnerram
permanecer i qmlo. Porque até o presente momen- de grande soldado, de homem 00 orde Oliveira? Não coube ela. em par- I sentados. (Pau~al.
:to e todos nós esperamos que por mui- dem disciplinador. ve::'liadeiro demo.!
, to tenwo - a situação de S. Exa. o cratâ. s. Ex~ terá sempre do Senhor
!ilha, ao Sr. João Goulart? Não foi I Está aprovada.
ele que nomeou. que desnomeou, qne I
' Sr. Mlnhtro da Guerra é das mais PresidP.nte da República uma eonfidec'diu, como sob~1·ano. sôbre a pre-~ A sessão está prorrogada por trin- segum.s. pCis goza de inteira confian- ança i..rremovível.
vi?ê~cia. • social?
Como, ~ntão: Sr ta m 'nu tos.
: ça do Sr. Presidente da República.
Ptes;den,e. se pode t.rr as vezes o: C t·
d
- d
. t
,
s.
.
.
O Sr. João Agripino - Endosso ind"pudor de ac11sar a União Democrá-!
on ,nna a lscussao 0 pro]e o. i 0 • 1 • Eurtco R~zende -: Obngado t.eiramente os conceitos que V. Ex~
t:ca Nacional?!
i
O SR. BARROS CARVALHO (Sem a v. Exa. pela mformaçao.
faz do Senhor Ministro da Guerra.
1
l\
Pres:dente, Sts Senado- r_evi;ção do. or~o~l - Senhor Pre?iSR. BARROS CARV ~O _
O sr. ~'oão Agripino - Permite 0
0
''Ias. Sr t 1
é
d 'I n,e qne1 o cmo1r-me apenas ao p 1o- nobre Senador Barros Carvalho um
rPs se a -o,erânc'a
uma virtu e 1 ~
•
•
::
d
t ?
Com ê.ste ato v. Ex~ faz justiça a.
como diz: a Ramon M?lR;aro. a verda-; ,et~ em dtscuss.ao para, em nome a a par e.
dP r aue
con_,ciéncia mais bem I ~a10na, recomendar a sua aprova0 SR. BARROs CARVALHO _ um homem digno, a um homem de
f:'·l'l?fln se
r)p boa v:mLade ao: çao.
Com muito prazer.
bem. a um grande soldado.
Ph''C(ue da
P oa I':Glência e i
O Sr. João Agripino - Por isso
<rmpre se tem o ímp?to de respon- ' . E!~ tendo que se impõe a confraterO Sr. João Agnpino - Todos sa- mesmo estranhei que V. Ex~ usasse
drr com a v.o1.õncia.
mzçao de todos os poyos. Nada cons- hemos que até o presente momento a expressiio "até Jste momento".
.
.
. L\ ói mais a ordem do que o entendi- vivemos no regime democrático. De~
D~sr,Jamos. Sr Prrsltlrnte. e é bO!J1' mente e a comr.reensão que, através seJa!'la, entretanto, que V. Exa. nos
o SR. BARROS C'ARV ALHO oup o prochme hole. que o Sr. Joao[ de 11ecrdos e das visitas dos Chefes explicasse o que significa um Minis- F:)i apenas fôrça de ex-pressão. porque
G1' 1.Jlart. t~rmin" no.:·malmente o seu i de F~tado, pode:--emos alcancar.
tro de Estado - o Ministro da Guer- não posso dizer até amanhã ou delllnnrlato, dc•rrndr·mos a legai;daa, no•
·
ra - merecer confiança "até este pois,
Pé•. h e a drf·'n·:r ll1Ds sinceramente.
Sr. Presidente, obE'diente ao nosso momento". Qwmdo um auxiliar do
N.
P
,l ,
h
Reo:imento, não quero >air . da dis- Govêrno merece confianca é porque
Mas Senhor Presidente queria jus,:.. 'w "rl~;od"·~;·
;·es c,_e~l,e, nos o- cus~i'í.o do projeto. Mns de_yo inform3;r a merece de> fato. Tem
Exa., co- tamente. pedir o voto do Senado 'para
n · '1 sd ,a '". d·_;,j"' tw~
e.~ na~ voca- 1 ao Sena no que a si_tuarac do Pms nhc-c:meElo de mna nota de s. Exa. a aprov·ação do projeto ora em dis10
JJ<;_ cau. "
;:·,:} E'<? ~.'mi! na v~n: · compcrtn. at~- ê::t_ e mome__ ~t.. o. a nu- I o Ministro C: a. CLwn·a em relaeão_ d_ o cn<são. (Muito bem. Muito bem).
n ,?0 '0 m. L .. f' ... Dua VlenLn ,ên~Ja por tre;; dws, da Vl'lta aG Chl- GOI'Prnüdor ao E;.'ado da Guananas u, nas.
Je, de s Exn. o senhor P :esidcntc da bn:·~?
1 O SR. PRESIDENTE:
Q'H"'Oll10S ~i11P o S1·. João Gocila~t Repúbliroa.
continua a discu&.são do p:·ojeto.
o S€'.1 manrh1to, de nós não
•
O SR. BARROS \~ARV.'\LHO
\Pausa).
dlfic'\'Í1rhc!e alg;uma a que êle
O Pa:s e>bí em o:·df'm. As pertur-, Não! S. Ex'! não baixou qualuqer uoKão havendo mais quem queira us ,~
rymp•·n o l118lldilmf'Cnto qne recebeu~ tações são :vlturais .- perturbaç~es ' ta sôbre a situnção da Guanabara;
oo- povo. Pro::lamamos nesta hora. e de Partidos, de espmto, de emulaçao. apenas concedetl uma pequena entre· da palavra, encerro a discmsão.
r:··om ênfase que 0 P:·esidente da Na- e nós. qlle temos a responsabilidade vi~la a êsse re.speito.
Pa<sa-se à .votação.
c·5o terá de n<Ss, d·a Uniii.o Democrá- i de C(•mandar. através do- Senado dn
•,·n." Na-n.t'on~-1. todo apo·.:o, nas me-\' Rpp(!'o\ica·, a, mPlhot·eo dP\,lbet·n, ço-es da 0 Sr. João Agripino- Mas em que
·
t
•
d;'d~s n~cesSá1·ias a salvar o Brasa polÜic~ nacional, não nos devemos têrmos a concedeu?
lid~õ~~~oa ~~~:e:0ue~~~~~á~ioq.ue S~l'..t
d0 cá os da inflação e a conrluzir o i perturbar por essas efervescências que,
O SR. BARROS CARVALHO Brasil da situação de Pai:; subdesen- como disse, são naturais. Infeliz é o Não. os conheço precisamente, mas sei
E' lido o seguinte
volvido para a de um Pals desenvol- 1 país, que vive dentro do regime demo- tqJlreJnoas. entrevista foi nos melhores ReqL!er"lmento nQ
de 1963
vido, porque essa é a nossa, e sen- crál\co e dentro dêle não se possa "'
times a aspiração do povo brasileiro. resr·:rar. não nos possamos expandir,
Nos têrmos do artigo 281 do RegiO Sr. João Agrtpino - Mas, se V.
sr. Presidente, sí:s. senadores. não yossamos debla;te~ar. <? próprio Exa. não conhece os têrmos da en- mento Interno, requeiro que a votação
feitas essas restrições, que julgamo~ Pres1dente da Republlca d€l~ou bem trevista, oomo sabe se são os melho- do ProJeto de Decreto Legislativo n'!
necessárias, queremos dizer que; se. cla"o, na ponderada _entrevr_sta que res?
6 de 1963 seja feita nominalment?.
temos a-preensões ela.s não 8 &_.. fruto deu no Jornal do Braszz, publicada no
no mêdo porque' feli!Jffient.e 0 mêdo drmingo próxlmc- passado, que a siC? SR. BARROS C~RV ALHO .- Sala das sessões. em 4 de abril d
nr.o bat!e' em nossoo coraçõeS.
tuação do País é de calma, tranqüi- i Se1 p~rque a ~n.formaçao a respe1~o 1963. -João Agriptno.
_
lida<te e segurança.
1m~ fO! transnutida pela fonte mms
se t-Pmos apreensões, nao as temos
i tdonea qt!e· podta ser.
O. SR. PRESIDENTE:
p~lo nosso destino. p-ôlS os homens
Ainda há pouco, comuniquei-me com 1
_
.
•
_
sã~ sombras que passam. só o que é o Rio de Janeiro, de onde vinham os
O Sr. _Joa:o. Agrzpmo --: ~ntao. V.
Vai-se proceder à votação nominnl.
'eterno é 0 reino da liberdade e a mais graves boatos -.e. recebi notí- , Exa. e~ta aJutZ~ndo pelo JlllZO da mA chamada será do Norte paa·a c
vida da próprfa Pátria,
ci~ ~ficial, por intermedlO do Senhor formaçao que recebeu.
Po's bem Sr Presidente Srs. Se- Mrmstro da Guerra, de que nada d~ I O SR. BARROS CARVALHO - Sul.
naddres, a. união Democrltica Na- ~rave ocorrera naquele ~stado "a~e' Es~ou ajuizan~o pelo que ouvi do próRespondem à chamada e votar
clona! há de lutar pêlas reformas este momento e nada haver 1u de o"o1- l pno sr. M1mstro da Guerra.
"SIM" os Senhores Senadores:
d~ntro dt um eS:pfrito ·de equilíbrio, rer ·
.
. .
:
. I o Sr. João Agripino _ v. Ex a.,
Adalberto Sena.
h~ de lu . ar para que ~ povo. brASi· O própno com1c1o que hav1a s1do então, considera "nos melhores têrJosé Gulom(tcr.
leJro todo. tenh?- uma v1da ma1s dig- anunêiado e q~e poderia prc':ocar ma-~ mos" c:entro do juízo formulado pelo
Zacharias de As,<;umpçâo.
na e ma.s fehz, porque nunca es- nifestações mms exaltadas, nao se rea- próprio entrevistado.
Catete Pinheiro.
qneceremos 11. legenda do -ar_lf:(adelro lizou. Não houve - como se pensou
Eduardo Gome~: qu~ndo d1Zia: "é por ,aqui e como se diz. à boca peque9 SR. ~A:RROS CARVALHO :- Lobão da Silva..
Eugênio Bart;M.
preciSo que o reco seJa menos pode- na, no Rio de Janeiro _ reunião de Nao posso. a.JU!Zal' çltfere~temente. Nao
V1ctorino Fretre.
roso e o pob-:·e seJa; menos sofre- militares Houve sim uma reunião 1po_ sso aJmzar de mane1ra por que
Joaquim Parente.
dor••.
de rotinà, corriq~elra.'tdos Ministros qualquer ou!ra pe~sc:a o faria.
.
A p!l.r dessas modificacõe11 estrutu- oMilitares, mas ainda para uma pala- 1 O Sr. Joao Agnpmo - Se V. Ex·! 1 José Cândido.
Sigefredo Pacheco.
rais da viCia econOMicá cta Nação, vra de tranqüilidade à Nacão. uma conhecesse. rfalmente, os têrmos da
1
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en_ezes Pimentel
lnarte Mariz.
alfcedo Gurgel
João Agriplno.
Barros Carvalho.
Pessoa de Queiroz.
Pinto Ferreira.
Silvestre Pé:·icles.
Rui Palmeira.
Amon de Melo.
jllduardo C r: talào.
Jo.saphat Marinho.
Jefferson de Ag ui::;.,-.
F.urico Reze::1d::<
Aurélio Vianna.
Gilnuto NLlr!nlw,
Milto1' Campc'' _

lo esta Casa, já a Constituição estará certamente de acõrdo com êle.
Caber-nos-á exmainar-lhe a conveniência, a adequação, o realismo, a
necessidade as imp-osições, a filosoifa,
o conteúdo.
De tanto se falar em ·Reforma
Ag-rária, de tanto debater-se, de
tanto se examina:e!l'.
controvérsias
despertadas, de tanto os eEtudiosos
meditarem e ]::e.õquisarem, de tanto
ser Estudado e vivido por uns e, de:nago~ica:-,entc, exp,orada por tantos,
a idéh já não não tem oposito1·e~.
:l"o é rc:1ção a ela, mas resistência
2. fo:·u:I de reaiizá-lr:, o que separa
o' que enc-.1.r2.m o p:·oble:11a. Ntilrruém
é, nmguPm p:Jde se!' contrário à~ proVld~nc;::>.s que or;ranize:n ou ;·2orgam! Z{~:rc o ll.:l~l-l'lo rul'r-.1. Nin6u{·m é tão
· c"'º-o que n§.o veja sec·em ne-cc;;oárias

No~·utira ct~l lT~!.nJ.a.
Bt:?f'~'l'a :r·; e1o.

Adotnho i''! c\!:rc.
Irinêu .Bo~·n.iJ~1P"':-n.
Ar:tôn'o Ca ·Jo .
Guido M~nJill.

lE Jd2nca . . · nas re1aç523 do ho1nE:.m com
a krra: O que 2lg:.~ns temem, o que a
1

I r::u~tos

Da:liel Kri·PZC:.

inr.í_E!et::l é que se dê ao proble-

m" o tom dem??.ó3''cu que está enchendo a v:sta de tanto apaixonado
lia agitG.ç~o.

Mem de Eá.
O SR. P1ilcUDE;o.;TE:

Resp8nd nun sim 34 senhores se-na.dores cccn o voto d-o Pre:;ident 35 '
e,
·
O projeto e'i!á 8Provado. Vai à Comis',o de RedJ~'lo.

1

· Reforma Agrária, Eim. Mas p.ara
. qu2? Para cortisir, para humaniza1'
urna ordem reinante, transforon<tndoa atualizando-a, democrátiz-,ndc-a.
1\L~s ordená-la, organizando ec.mômi.
camente. Racionalizando. assls~indn.
fomentando. Insensata seria, e et.é
O nobre !"en:~~l::>r Rui Palmeira en- cl'iminosa contra a Nação, a p:ese1 l\ 1
viou à Mesa. p~ra ser publicado dis- do Estado para dewrganizar· e subcurso que proieriria na sessão de ho- verter. Facciosa se, e<quecendo a.!l
je.
cau~as que po~óibilitaram os desajus·
tamentos e deõníveis chocantes, ou e.s
S Exc Ee:·á atendido. <Pausa).
distonóes económicas. procurar atn·
E' o se~··.linte.
buir a alguns a responsabilidade pelas
falhas de uma ordem que er.a susten·
Senhor Pr2sidente,
tada e ·defendida pelo próprio F..stado.
re
tant.as
p
·opo'I'çoe·-'
·
E
po,· isto perseguir. E por isto castlEnt
1
que, VI- gar. E por isto abandonar. E por isto
sando à Reforma AgTária aparece- <:ruzar 0 Poder Público os braços fAre
ram no Congresso está uma de o:-i- às agitações, que se processam pela
gem gove:nGmental. Permanece pen- instilação do veneno demagógico.
der,te de distribuição.
Deslembrado de que foi a falta de
E' que .suscitou uma p:·eliminar. orientação e de assi1ttêncie., o -!bando.
Para admiti-la à discus.oão é necessá- no que compôs, nas suas côres, a paill'io emendar a Coll.stituição. Ai de ,agem rural. De que é distonão atriquem, no passado, ousasse, com um buir a responsabilidade de fracassos e
projeto de lei nrdinária forçar Jm- desconhecer o v-alor dos esforços de
por ou ao menos insinuar, a derrO-· tantos que pelo tempo afóra r-onstruigação de um dispoEitivo da Carta r;;.m o que ai está. Deslembrado de
Magna. Que heresia, que afronta, que pela falta de assi>tência há milhaque absurdo, pareceria. Hoje, não, res de agricultores, donos 'ie terra.
Mudaram os tempos. Mudou a men- que vivem as maiores aflições. E que
talidade. O aue era incompatível com I no Nordeste, abandonam as suas ter·
a norma jurídica_ passou a ser apena~ ras para emigrar. Pequenos e médios
prático. Não é a Constituição que es- proprietários, que têm, pelo abandono,
tabelece, que traca, que cria, que condições de vida ~ão pouco !nve.i~vel
prese1'va que sustenta, que institui. I como a dos que nao. ~em terra. 1Ç Bfq~e preceitua. Para que em obediê~ tuG;r _a reforma c;grarz.o: ~a só d!.s,triCla ·a ela se legisle, se providencie, de buzçao de terrc;s e mulaplzcar t? nu.ne~
aja, se governe, se viva. Ela já não 1 ro dos d_esasszstzdos. Is_to eqmvr<le a
preexiste.
desorgamzar a eco!_lom1a agráva. a
promover a supvenao. Se o que se bl!llNuma inver1>ão c'e tôdas' as normas ca é ume. pohtlca, se o a que se v;$a
adapta-Ee aos dese_'oc, aos propósitos c uma soiução, considere-se o c.Jmplexo
ou às necessidades, que reclamam a de medidas que se impõem, entre as
lei ordinária. Como as montanhas quais o acesso à terra pelo maior núdo.s desenhos animados se abaixam mero. E evite-se, que_ ao Invés de
para que o trem pa.Pse. Bem que ju- uma reforma em que tantos acreditam,
ristas exigentes poderiam ;reclamar_. se empreende. uma aventura que tanOu estranhar. Mas nãc há 0 que es- tos receiem. Não se engane com o ace.
tranhar, nos tempos de hoJe, no no da felicidade pela posse da tena,
mundo de ho_ie. ,Tá não se sensibili- que com terra há muitos desgr~çados
zam pudores por espantar-sl com a Se o que se pretende é assegura~ alinova técnica. Há, sim, comp:·een.são mentes pare. a população que cresce. é
qua.se generalizada para o método elevar o nfvel de vida e com êlt:' amque ontem seria subversivo, que hoje pliar o mercado interno. Lembremoé normal.
nos de que a reforma deppnde ce noAlguém mais do passado, emho··a vas leif, mas da execução de leis jâ
também novos e até irreconheclveis existentes.
se tornem nn ação ·alguns antigos. Leis que não se cumprem. V~ts que
oporia emb'l.rg:Js. Preferiria que se instituíram providências que n:ío se
emenda<se a __,onstituição e, à base tomam. Leis que criaram órgãos e adoda emenda, se tentasse a lei ordi- taram remédios, que não at.uam ou não
nária. Ls.st no entanto, determinaria são empregados. Percorra-se o pab e
se verifique o número de tratoro.s que
demora.
F..• 0 passionalismo que comanda se utilizam. A quantidade de adubo
que se consome e a que preço. O que
tudo, é impaciente. Pressiona.· Era há em matéria de defesa da pro•lução
preciso levar ao Congreoso um Pro- E de sua comercialização. A capacidade
jek de Reforma Agrária. Seria a de ensilagem e a de armazenamentP
Constituição mals respeitável
que em cada uma de.s regiões. A especulaisso? O tempo vai mostrar que não. ção. Sinta-se o que é o drama dos
M_as ~ão é tempo de a isto referir. funcionários do Ministério ria AgriNmguem pense que estamos a com- cultura, velhos técnicos experientes ou
bater o Projeto. Quando chegar ao novos estudiosos, ganhando pouco mR!!
SeJ,Iado, na oportunidade de examiná- teimosos no seu esfôrço e ab-mdona0
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dos. Com as verbas nos p!anos de eco· ] tórlw as reformas que se sugerem co·
nomia ou tardiamente distribuídas. 1110 remédio oopaz de curar. Qu~ ela!
Quase paradas. E a agricultura e!lfr':.n- I(Ião ;!ejam, porém, o aceno de -nl:agre.'
tando alem das pre.gas, das JS 1JI!açoe$ I o que representaria enganar ao povc
de preços, da inconveniente distribui- e a nos mesmos.
ção, a prevenção dos governos. Mu:ta
vez feliz porque apenas a abaüclonmn.
Não as Imaginemos como Ima nptl·
se· exemplos precisássemos citar, ci- tunidade de aplioor téur'ias, .lr. il'.'tJr
ta rí-amos 0 caso do milho, que jâ que. contemplações pessoais do .J_l L:c'1""·
Antes as facamos bn::.eados 11c1 · c':.,• L!•
brado nos roçados do Paraná, estava de nuclona( nas peculiarid:lde~ u~ __ ,_
sendo vendido, diríamos me!ho: e1> 'te- da região. Vejamos nela& uma nu. '
gue, a tre:entos crwzeiros o :~aco. o·::m-d
l
c< -"
do o prêço mínimo oiicial é lle mil organização a . ecor:om a .n ,.~1 •· ·'
. nova, nova e m-ais humana, -'11~,,,. !>:·cruzeiros.
mana e mais tr:Jnquila écja '' r-:•"•:H·
E no Nordeste, aponLdo co~no o ce- i .;em social. Que ni'.o .::e 2m um anmc.o
nário da miséria que ifnp0e o arre-' a que recornmos, qualqm:r qlc &~.'a o
bentarnento da estrutura ar:m:ia, o i propósito. Mas uma soJnçao -l'le a:es·
caw dos plantadores de can1. E' a I mo não agradando, sll'va. S1rva ~~'- P?agro'r~d_ú~tria. do açúc~r, ? :setorr da vo cansado ?a ~~;;~ago:;w. U1 ,_.,,o·"t,
econom1a naciOnal ma1s çlisClfhrn"'lo. 'que afm.il se1á ha"'.c:1.
D 2sde aJ:os, o Estado nela <;stá pre-l Acaba de chegnr i1 1I:'il a Red~?.ão
sente. Decretos, leis e regulam::nV-s a Final do Projeto dr:· r:;,·:;·:eto Leg" H'
dü,cipHnam. O Instituto do :".çvcor a ltivo :tt" 6, (;'2 !Sf:3. a;.Jrovado na ses.
aÚiste Chegou essa política a produ- são de hoje e qv2, p'lr e~tar em ,r~
zlr resu:'tados. E nos trouxe :1ma no.';!- -:;ime de urg·ência, deve. ser subme_c~co
cão de re!évo, que nos permltm_ pro- I à discu.ssão e vota';:'\ o amda nestr, sesduzir divisas com a exportac:~., do . são.
açvcar Mas o Estado, que OJudou, I
•.
també~ embaraçou. Reconhe~2n Que /
Discussão, _em turno unzco, dG
nos dias que pass~~ as at.ivict:l:icc- 1
red.rr~ão final cot~reczda pela Coaçuoorelras e canav1e1ra~ .recl'L1>3V.Jm I
·:mssao de Redaçao
seu Pare_
mais crédito. E' necessano re2c:tunar
~er n° 80-63), do ProJeto d~ Defábricas ampliar lavouras obter J!lelhocreto Legzslatzvo no -6-63, ongmares resultados industriais e ag!'lcoiM 1
rio da Câmara dos Deputados (nc
Dar possibilidade de ~eJhor rem~mera- 1
l-A_63 na Casa de origem) que
ção e melhores cond1çoes de v1da a
que concede autorização ao Sr.
trabalhadores.
Presidente
da República para ~;e
1
Mas a deflação impôs restr!ç5.o nos I ~ ausentar do país, a fi;n de atencréditos. A demagogia ditou pr_e()Os po-~
d~r 'fO convzte .do Governo d'a. Re·
Uticos_ e_ com êles a descapitalização a
pu_blzc:, •do Chzle. para uma ; vzszta
espoliação. Os que ple.ntam can'l em
ofzctal aquele pazs.
Aiagoas por exemplo, precisam vendE:rl' (Pausa) •
dois quilos daquela para compnr um
Em discussão. <Pausa) •
cigarro E' que entregam a St!a produção nas melhores fábricas a um, cruNãg havendo quem faça uso da pazeiro e quarenta centavos o qui,'). E · lavrs, declaro-a encerrada.
adquirem uma tonelada d~ ,ld'}bO a
_
,_
quarenta mil cruzeiros. Nmguem teEm votaçao. (Pausa).
ve argumentos para convencer d<; qt:e
os srs. Senadore;; que a aprovam
t d
(P
0 preco é ridículo e imuportâvel. O
Imtittito do Açucar apura n exa!o queiram permanecer sena os.
au_
eusto da produção. Mas o fato nao sa) •
tem fôrça maior que a demagc,~:;l:l.
Está aprovada.
Plantadores abandonam a cultura da
Vai à promu}gação.
cana. Em pouco. estaremos imnorr,mdo açúcar, Enquanto isto se rtgravr. a
E' o seguinte:
situação soei~ na região.
Empobrecidos sem dinheiro n.are. ao
Parecer n9 80, de 1963
menos atender ào pagamento d~s 5tUl~
fôlhas. são chamados a arcar com noRedação final do Projeto de Devos ânus. E uma inquietação !l:er(ll se
creto Legislativo n? 6, de 1~63.
verifica O meio rural se agita. PerRelator: Sr. Walfredo Gurgel.
turbam:se as at!vidades agrícnlas ou
são substituídas pela e.tiVldade ~ubver
A Comissão apresenta a redação fisiva Jâ não há tranquilidade. quanto
mais trabalho. Pt'opriedades ~1h inva. nal do Projeto de Decreto Legislati·
vo
nq 6, de 1963, que autoriza o Pre·
1
didas e os bons e pacíficos tmbfl hadores rurais vit-imas da malfcia, se a;;!.i- sidente da República a ausentar-se
tam. O i-nterior de Pernambuco é ho.ie. do Território Nacional.
o habitat dos que planejam a "'lhverSala das Comissões, em 4 de e.bril
são. E' um mundo alarmado. ";:'io pe- de 1963. - Walfrido Gurgel, Relator.
los anseios de melhor vida dos cmE> ali Lobão da Silveira ...:... José Agripino.
trabalham; mas pelos gritos .i e !!11"1'1'R
dos que ~e entregaram. de CO!'!lO e ai· ANE1i;0 AO PARECER N' 80, DE
ma. à tarefa revolucionária. O outro1963.
ra tranouilo meio rural pernamhu::·ano
Redação final do Projeto de De~
é hoie uma área de turbulênte:os. Pá
creto Legislativo no 6-63.
e~tados como Alagôas, em que ainclR
não chegaram êsses eFtrcmecir:-tento~
Faço saber que o Congresso Nacio.
"vvrrs gruno~ vindos de Pernamh1'N) ~á nal aprovou, nos têrmos do no VII, do
~li. h<í dias. incursionaram,
nix~ndo
art. ~. da Const.ituicão Federal e eu
crr<;a~ r.om legendas fide!lstas. Cnmecc
de revoLJciio? Pres~ão parrr J>r·"·' ~P.Y Presluente do Senado Federal, pro·
•·efo,·m~.<? Um ou outra dev0:n lrvnr mulgo o seguinte
~ reflexão.
:DECRETO LEGISLATIVO N·', DE
Está na. região nordestina. P1f"0rPm !
1963.
os fntos o cenário do encontro E'ntrl'
tendências. Ali on se chocam o•J ~~
Concede autorização ao Presiconciliam
Considerem, os q'l" t?ll'
dl!nte da República para ausenre.•nnn~8.bilidade~. o que mais ronvém
tar _se do Território Nacional, a
ao BraRij. Se a revolução que n.l-vPr·te
fim de atender ao convite oficial
~e a demae-og-ia. oue
engann. M a
do Govêrno da Repúbblica do
transformacilo sens3ta que ~ol11c'on~
Chile.
Facamo.• reformas que strvmn. qne
melhorem. que resolvRm. Nnnr'l as
O Congresso Nacional decreta.
que dec-organizem a economia, a~ qu~;
Art. 1.0 • !]• concedida autorização
criem o caos social e noUtlco. Nnnrl'l
o.s que selam decol't'ência das pr.ixlic~ ao Presidente da .ij.epúbl!ca Senhor
por mrils nobres. Desarrumar n!io f. João Belchior Marques Goul~rt, para
reformar. E fazer por fa-zer (>; s<'l dP- ausentar-se do Território . Nacional,
sarrumar Facamos e t'acamo~ SPn~f durante o mês de abril de 1963, a fim
vels às imposições do momen•o h!s· de atender ao convite do Govêrno da
!
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Abril de 1963

N~.da m:J'.._; hD\'fndo que t:at:u. vo•.1 escolha do Diplomata Armando Bra- ·der da :Minoria, designa para servir no
enecrrar a 'essào, designando para a ga Ruy Barbosa para exercer a fUJa. Gabinete de Sua Excelência, como
amanhã a seguill\e
i ção de Enviado Especial e Ministro Contínuo, Joaquim
Luiz da Rocha,
Art. :,j '. Este decreto legislativo en.
ORDEM DO DIA
Plen!potenciário d? Brasil junto ao Auxiliar de Portaria, PL-8.
trafà en1 v1gor na data de sua puGoverno da Republ!ca Popular da
b':ca'l(aJ, revogadas as disp•Jsições em SES''AO DE 0" DE ABRIL DE 19 •3 B 1 · ·
Secretaria do Senado Federal, em
O'Jntrà 110 .
"'
'
'5
u gana.
3 de abril de 1!}63. - Ruy Palmeira, 19
(Sexta-feira)
Está encerrada a sessão.
Secretário.
O Sl~. PRESIDENTE:
PROJETO DE LEI DO SENADO
(Levantaii.se a sessão às 18 horas
Está esgotada a matéria da Ordem
N9 15, DE 1962
55 minutos) •
do Dia.
PORTARIA No 11, DE 1963
Discussão, em primeiro turno, do
PORTARIA N° 12, DE 1963
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Be- PlOJEto de Lei do Senado n 9 15, de
O
Primeiro
Secretário, no uso dM
Primeiro
Secretário,
no
uso
das
0
zerra Neto.
1962, de autoria do Sr. Senador Ary atribuições que lhe confere o art. 51, atribuições que lhe confere o art. 51,
iVanna,
qUI'
proíbe
a
remoção
do
serletra
"j",
do
Regimento
Interno
e
letra
"j",
do
Regimento
Interno e de
O SR. BI,ZERRA NETO:
vidor· público civil ou ::mtárquico da de acôrdo com a indicação feita pelo acôrdo com a indicação feita: pelo LíSr. Presidente, desisto r1a n"'-'l- União tendo.
Líder da Minoria, designa' pa,ra Ali- der da Minoria, designa pe.ra o Gavra.
Pareceres (sob ns. 791 e· 792, de xiliar de Gabinete de sua Excelência, binete de Sua Excelência:
1962J das Comissões:
Arlete Belota Tapajós, J\_uxiliar LeO SR. PRESIDENTE:
Para Secretário Particular:
- de Constituição e Justiça, pela gislativo, PL-10.
S. Ex8. desiste da palavra. Tem a
Luciano de Figueiredo Mesquita
secretaria do SenadÇJ Federal, em
palavra o nobre Senador Catete Pi- constitucionalidade; e
- 1e Se! vico Público Civil, f\avorá. 4 de a'bril de 1963. - Senador GilOer. Assessor Legislativo, PL-3.
nheiro.
com as eemndas que oferece sob ns. to Marinho, 29 Secretário no exerPara Oficial de Gabinete:
O SR. CATETE RIBEIRO
1~CSPC e 2-CSPC.
cicio da 1'l- Secretaria.
Claudio Ideburque Carneiro Leal
Sr. Presidente, desisto da palavra. ESCOLHA DE CHEFE DE MISSAO
.Republica-se por ter saído com
Neto - Oficial Legislativo, PL-6.
Incorreções
O SR. PRESIDENTE:
DIPLOMATICA PERMANENTE
Para Auxiliar de Gabinete:
s. Exa., igualmente, desiste da pa- Discussão, em turno único do Pa.PORTARIA N° 9 DE 1003
Enaura Lucio de Soúza - Auxiliar
lavra. Tem a palavra o nobre Senador recr.7 da (};~:~missão de ll;;!Lações ExO Primeiro Secretário, no uso das Legislativo, PL-10.
teriores sôbre a Mensagem n<~ 46
Nelson Maculan. <Pausa),
(n9 de origem 32), de 15 de fevereiro atribuições que lhe confere o art. 51,
Secretaria do Senado Federal, em
Não está presente.
de 1963, pela qual o Sr. Pres:dente letra ·"j", do Regimento Interno e de !3 de abril de 1003. -Rui Palmeira, 1'
Não há mais orador inscrito <Pausa). da ReRpública submet~ ao Senado a tteôrdo com a indicação feita pelo Li- Secretário.

RepúJlica do Chile, para uma
oficial àque.e pais.

vi~::a'

(Seção 11)
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ANO XVIII -

N° 29

CAPITAL FEDERAL

CONGR~';SO

SABADO, 6 DE .t.BlliL DE li63

NACIONAl

Presidêneia

I

Convocação de &ea56ea CODJuu,taa JaQ &jN'ecia.ção de vetos preliideociais.

cana..

O Presidente do Sena:lo Fe.deral. noa têrmoa ao art. 70, 1 3', d.a
titUJçao e Cio art. 1~. n. IV du Regtmeat.o. Comum, convoca as auaa Cuu
do Conçeaao Na.c.onaJ para, em ae.s&ôea conjtmtaa a realizarem-se naa disa
16. 18, 23 25 c1< allrll; '1, U 14 16. ~. 22 ll8 e 10 Ge IDfJO do aDO em eur·
ao. a.s Zl 1:1:0raa e 30 mmutoe 110 Plenirlo da Clmara doe Dep-uta.dc», oo.
nhecerem ClO.S vetos presiàenclaLS abaiXO mencionados:
.Uto _lfi af' atml:
- veto tparcl&l' a.o Projete de Le1 n9 4 806.A -62 na Ctmara e rrem..

ro 180-ti:.! no 8eBaao. que esta'Jelece narmaa para a restltUiçã.o de receita.
autoriZa a reor~a.nizaçào mterm. dll8 repartlções arrecac1ado'aa 1 dá outra.s prov1a&nclae;
- vec. •paratJ: r..o Projtt{, <le Le1 n9 4 807-A 62 na Câmara e ndme.
re 119-U no Senacto, que altera a le&tala~ã.o &ôbre " FUndo Federa.! de
Eletnllcaçã.o e aa out.ra:; proVldênc1u;
- Veto ,p&l'ClalJ ao Projeto de Lel n9 3 379-B 61 na ct.ma.ra e nOJne·
ro 134·62 no ~co. que cU&pôe .Obre o funci Jnamento de novoa cur~
na Escola ce Engenharia dr Uber.IA.ndia e da outraa provtdência.s;
- vet,o \pard&ll ao Projete ct.e Lel nq 1 m ·B-59 na Câmara e nO.me.
ro 34·6:! no Senacto. que cria o Coodomlmo Rural do Plau1 • clá OU.tri.a
provloênclas.

Du. ll a-; mazo:
- Veto cparciail ao Projete de Le! n9 4 47t!. a 62 na Càmllra e nll·
mero t-63 no Senatto 'iUto f).it,era o Aneso 1 da Lei o• J 180. ae 1~ 1e
JU!bo de 19G9 na part" reterentt, &a$ Operad.ne.i t'Oiitaa e ~ outrll\.> P' o·
ndtDCla..
- •eto ~~ a~ .Pro;et de Lel n9 2 568.J:l IH na Câmara 1 oll•
mero 120·6:4 no Senadú que tra.nsfocma em l.lntaaliea Wllwer~o~t.a.na.s ""
cw.soe àe OQonto!Ogta 1 ele f'a.nntcla. da lJmverioi<latte ele MlZlaa UeraLS;
- Yno 1\0I.&U ao Projeto .de Let nY :.1 011-B 60 na Ctmara e numero ü-62 no Senal'lt..> qutt Cl.eSincorpora Cio Patnmõnlo da UniAo e ttev()i.
" & plena PT0171"Ieaade da SOCJtdade Filarmõmca "LYra" • tmove1 !ii.
tuado • rua S Joaqull'r> n~
na Capital do Estado oe São Pa·Jio.
Dtas 14 e 16 àP mazo·
- Veto 1pa.rC1al' a.o Projeto de Lei no 4 57'1-A 5<8 na Câmara ~ nd·
mero 16 63 no Senado. qutl reestr•Jtura o Oepart.amento Nac1ona.. Cle t'ortoa, Rloe e Cana.la. tr8.lll!Lormando-e em autar.qul.a.
D!al$ 20 22 28 ~ 30 ~ nw.•o:
- Veto cp·uclal a·) Projeto ~ Lei no 1 831 H 60. na Câm3ra P nOmero 94..61 no Sei:ac;o, Q'.ltl d;.s;JÕC sôl.>re o l!:scatuto do rratJalhaàuJ rluriL!.
Senàdo Federal. 18 dê tr.arço de 1963.

m.

AUIIO MauRA 1\NDRA.DI

D111. lU de abrU;

Pres10enr.e

- Veto •parClalJ a.o Projeto de Lei n·· ' U-ll-62 na Clmara e nüme..
ro 182-6'.! na> SenaC1o, qae orça a Recetta e fixa a Despesa do D!.strit.o Fe·
der.U para o uerClClo fmanceu~ ck 1963:
veto tota, au Projeu· de Lei n9 1. 662-S-~ na Càmara e ofzme
ro 159-61 no SenaGo, qua &.88egura ~<III taretelros da Fábrica da Ca!ça4os
do Estabe!ectmento Cent.u.. de Aolaterial de Intendência do Mlntstério ela
Guerra os DenefiCiOII!I da L~ o~ 3 483. de 8 de dezeml)Jo de 1158;
- ve-to <Pilfel&ll ao ProJek• àf Ull o9 3 7!19 B-62. na Cll.ma.ra e nO..
mero 2·63 no Sen&Qo que estaoe!ece medida.S de amparo à lndústrla de
transporte aéreo e dá outras providências.
Dtt> 23

e 25

Faço saber que o Consrresso Nacional aprovou. nos têrmos do n" VII,
do art. 66, da Constituiçâo Federal e eu, Cemi1o Nogueira da Uama. v.ce·
Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, proruul;;o o
seg-uinte
DECRETO LEGISL.<\ TIVO N? 2. DE 1963
Concede autorização ao Preszdell/e d.a Repúb!lca para ausentarse do Territorio Naczonal, a /tm de atendei ao convzte ojiCza( do

Governo d.a Republica do Chile.

d.P. abril~

Art.

11? )j; concedida autorização ao Presid?ntf' da República, Senhor
João Belchior Marques Goutart, para ausentar se do rerritórlo Nacional
duronte o mês de abril de W63, a fim de aten-der ao c<:>nvite do Go1êrn~
da República do Chlle para uma VISita oficial nq•1e'e pats.
Art. 21' ~ste d~reto JegJslativo entrará em vigor 111\ data de ,ua
publicação. revogadas as dz~pos!çórs em contráno
Senado Federa I. em 4 de abrü cte 1963.

- Veto •parcJall ao Pr:>letc d~> Lei no :! 285 B 60 na Cil.mara e nll·
mero 183-62 no Senado qu~ di.spól! sôbre J Códtgo l'ributArio do D:..strit.o
Fe:lera.J
U!o 1 ri«

mazo

- VeUl , parcll>ll a.n P~ojeto Oi Lei nq 4 67~ A.62 na Ctmara e nQ.
mero HÍ3·6!! no Senaac que aplL:a aos cargo.s e runr;Oea do Quadro doO
Pesao&J CIOS Orgli.OI! da JU.StiÇ~ do fratlAlho da 33 Reg1ã.o a.s dtspoe~
das Le4- nvs 3 1Sli. Clt 12 dr Julno ele 1960 e 3 826, de 25 de novembrCI
oe !960 e Cla .>utras provlOênc;a.s.

MESA

SENADO

CAMI!.O NOGUEIRA DA GAMA

Vice P1 e~idente, no exercJCro da P,-e-'>ldência

FEDERAL

Presidente - Moura Andrade <PSD·
- SPJ.
. I S;gundo Suplente Vlce-Presidente - Nogueira da Ga- <PSD - R.."ll.
.na <PTB - MOI.
Teree!ro Suplente

Primeiro S:cretário
ra IODN - ALI.
Segundo-ôecretário
rinho <PSD - GB1.
Terceiro-Secretário
ra IPTB - AMI.
Quarto-:!f>rl etário
nhe!ro <PTN - PAI.
Primeiro Suplente
:ente <UDN - PU.

14.
i5
16.
17
18

Gilberto Marinho - Guanabant.
Mourll Andrade - São Patuo.
Atl!JO o'ontana - Santa Cat<lrina
GUJdf' Mondin - R. G SUl
.
Bi'nedkto Va!Jadares _ Mln;s GeraJs
Filrnte Mtiller - Mate nros.<o
Jose !iell~iano - Go:ru:.
·
Juscelmr KubitSCht>k __ CTu'ás.
Pedro ludovit"o _ Goiás.

Guido Monr:!t:.• 4 Sebastião Archer - Maranhão.
5. Victormo Fretre - Maranhão.
Carlos Jerels- 6. S!gefrêd~ Pacheco -- Pl.auL
19
7 .-.Mellezf~ Punentel - Ceará.
Ruy Palme:- sati \PTB - CEI.
20
8. Wilson Gonçalves - Ceará.
21
Walfr~o Gnrgfl R. G. Norte 122
Gilberto Ma- REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA. ~: Ruy aarneiro - Paraíba.
PAitTIDO TRA8AI.J:IIS I A
.\1ourão Viei-, PARTIDO SO('JAL DF.MOCRATICO 1 · Leite Neto - ser~ipe .
BftASitEIRO
~ntônic Balbino <em exe.,·clcio o
(PSUI
CPTRI
suplentt.1Ernesto cata1ão. do PTH •
cattete P!-1·
I. José Guiomard - Acl'e.
- Bah!a.
I Adall>P~to Sena - Acrp
Jefferson de Aguiar Joaquim Pa- 2 Lobão da Silveira - Pari.
Esptr!tc 2. Oscar f'e:;soa <?m exen· 1 ~'io c
Santo.
' 3 Eugênio Barros - Mar.ttão.
plente E.d:.tard.o Assmar) - Acr~·

1::

'
I
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Vivaldo Lima - Amazonas.
. Mourão Vieira - Amazonas,
• 4rtur Vir~ilio - Amazonas.
• ~arlos Jereissatl - Oeará.
• Jx-Huit R<;>sado - R. ó, Norte.
~. . gemiro de Figueiredo .Paí. taiba.
,
.9. Barros Carvalho - Pernambuco.
Pessoa de Queiroz -Pernambuco.
11. José Ermirio (em exercício o suplente .Pinto Ferreira). - Pernambuco.
12. Silvestre Péricles - Alagoas.
13. Va~concelos Torre8 - Rio de Ja•
ne1ro.
14. Nelson Maculan - Paraná.
~5. Amaury Silva - Paraná.
16. Nogueira da Gama - Minas Gerais.
17. Bezerra Neto - Mato Grosso.
UNIAO DEMOCRATICA NACIONAL
(UDN)

E)<PEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR •GERAL

ALBERTO DE: BRITO PEREIRA

o.

1.
2.
8.
4.
õ.
6.
'l.
8.
9.

lO.
ll.

2.
13.
14.
15.

1.
2.

(Se9io 11)

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÔES

CHEFE DA SEÇAO Dll REDAÇÃO

MURILO FE:RRE::IRA AL V!S

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

BRASILIA

ASSINATJJRAS

J! PARTICULARES

FUNCIONARIOS
Zacarias de Assunção - Pará.
Joaquim Parente - Piaui.
Capital • ,Interiot
Capit~l e Interior
José Cândido - .Piaui,
50,00 Semestre • · - · . ·~. l l l ~· Cr$ 39,00
Semestre I,__. I LI I 1.:::1 1.1 Or$
Dinarte Mariz - R. G. Norte.
João Agripino - Paraíba.
.
96,00 Ano
Cr$
76,00
.-A.
DI,) • L-e • ·-· • • • • • • • • • • Cr$
Rui Palmeira - Alagoas.
Exterior
Eurico Rezende - Espírito Santo.
Exterior
Afonso ArinO.'l - Guanabara,
Cr$ 136,00 Ano
Cr$ 108,00
.....
Ano
Padre Calazans - São Paulo.
Adolpho Franco - Paraná
Irineu Bornhausen - Sant~ Cata·
- Excetuadas as para Q extérior, que serão sempre anuais, as
rina.
assinaturas poder""se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses
Antô11io Carlos - Santa Catarinl\
D';lnieJ Krieger - R. G. Sul.
· ou um ano.
M1lton Campos - Mina .• Gerais.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de
Lopes da Costa - Mato Grosso.
esclarecimentos quanto ~ sua aplicação, solicitamos dêem preferência
PARTIDO LIBERTADOR
•à remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do
(PL)
T.-soureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
Aloyr:o de Carvalho - Bahia
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos
l\1cm it Sá - R. G, SuJ.
•
aos assinantes somente mediante solicitação.
1'/U!TIDO TRAB!l.LHUTi1
- O custo do número atra,~>ado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por
NACIONAl
exercicia decorrido, cobrar.se· ão mais Cr$ 0,50.
(PTN)
REPARTIÇõES

......... ·-· . .......
................

. .... ........
.)

1. Cr.:. t.: Pinheiro - Pará.
2. Lilw de Matos
(em exercício o

Supl2nte Linncu Gomes) - São parti d 0 Democrata Cristão
Paulo.
.
.
·
( P. D. C.) .............. .
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA Movimento Trabalhista Reno•
(PSP)
vador (MTR> ............ ..
1. Raul Giuberti - Espírito Santo.
2. Miguel Couto - Rio de Janeiro.

2

Total .•••.•••••••.•••••

66

BLOCOS PARTIDARIOS

(MTR)

1, Aarão steinbruch -

Rio de Ja·
ueiro
PARTIDO REPUBLICANO
(PR>

Maioria <39 Membros) :

PSD
PTB
2~ -

Minoria 117 Membros):

PL
39 -

Pequenas Representações

(9

Membros>:
PTN
PSP

·1. Arnon de Melo - Alagoas.
SEl\1 LEGENDA

~B

MTR
PR
PDL
Josaphat Marinho ISem Legenda) .

1. Josaphat Marinho - Ba~la
2, He.rlbaldo Vieira - Sergrpe.

RESUMO

União Democrática Nacional
<U. D. N.l .............. .
Partido Libertador <PL) .... .
Partido Trabalhista Nacional
<P. T. N) .............. .
Parti d r sorial Progressista
<P. S. P l .........•....••
P a r t! d c. Sof'. a' is ta Brasileiro
<P. S. B l .............. ..
Partido Rei:ublicano <PID •••

1~

uD:r-·

1. Júlio Leite - Sergipe.
PARTIDO DE:\10CRATA CRISTAO
tPDCl

(P. T. B.) ............... .

l

Sem legenda ••• , •.•••••••• , , •:

1. Aurélio VIana - Guanabara.
MOVIl\'IENTO TRABALHISTA
RENOVADOR

lP. S. D.l .............. ..
Partido l'ra':lalhi>ta Brasileiro

I

64

P,\RTIDO SOCIALISTA.
BRASILEIRO
(PSB)

p a r t I d o Social Democrático

1

!2
17
15

2
2

1

1

LIDERANÇAS
DOS BLOCOS PAU':DIDARIOS
MAiO RI/
Ltder
Barros Carvalho 'PTB - PSJ
Vice-Líder~s

Victorino Freire IPSD - MA)
Va~concelos Torres <PTB - RJl
Jefferson de Aguiar IPSD - ES)
Lobão da Silveira (PSD - PA)

MINORIA
Líder
João Agripino CUDl'' - PB)
Vice-Líderes
Daniel Krieger mo:; ·- RS)
Mem de Sá. - ( PL - RS)
PEQUENAS REPRESENTAÇõES
Líder
Lino de Mato.> <PTN - SP)
Vice-Líder
Aurélio Viana <PSB - A):.)
II - DOS PARTIDOS
PSD
Lide.
Benedicto Valladares tMGl
Vice-Líderes
Wilson Gonçalves (CE)
Sigefredo Pacheco <PI>
Walfredo Gurgel lRNt ·
PTB
Líder
Artur Virg1l!o <AMJ
Vice-Líderes
Amauri Silva <PR>
Vivaldo Lima (AM)
Bezerra ,~eb <MT)
UDN
Líder
Daniel Krie~er <RS)
Vice-Líderes
Eurico Rezende <ES)
Padre Calazans 'SP)
Adolfo Franco ·l'R)
PL
Lide.
Mem de Sá CRS)

Abril de 1963
Vice-Líder
Aloysio de Carvalho (BA,
PTN
Líder
Lino de Matos <SP)
V ice-Líder
Catete Pinheiro 1PA)
PSP
Líder
Miguel Couto <RJ)
Vice-Lider:
Raul Gbbert! !ES)

Comissão de Constituicãó
e Justiça
•
Presidente UDN - Milton Campos
Viçe-Presidente - PSD - Wilson
úonçalves
PSD - .Jefferson de Aguiar
- Ruy Carneiro
- Lobão da Silveira.
- J saphat Marinho
I'TB - Amaury Silva.
- Bezerra Ni>t _
- Pinto Ferreira
~
UDN - Alo~ ·o de Carvalh6
- Eurico Rezende
SUPLENTES

PSD - Menezes Pimen.
- Leit~:; Neto
- Benedicto Valladare.ll
- Aarão Steinoruch
- Heril:- ~Ido Vieira
"''TB Art,,. Virgfllo
- Argemiro de Figueir .::dt.
Sil vest~e Péricles
UDN -- Afons" Arinos
- Daniel Krieger
- João Agripino
Secretário: Ronaldo Ferreira Dias
Oficial Legislativo PL-8.
Reuniões: Quar~as-Feiras, às 16
U0!'2.':'.

Comissão do. Polígono
das Sêcar
TITULARES
PSD - Ruy Carneiro - Prestdenu.
PTB - Aurélio Vianna VicePresidente.
PSD - Wilson Gonçalves,
PTB - Dix Huit Rosado,
PTB - Heribaldo Vieira,
UDN - Dinarte Mariz.
UDN - JOSé Cândido.
SUPLENTES
PSD - Sigefredo Pacbec-a.
PSD - Leite Neto.
PTB - Argemiro de Fia
PTB- Arnon de Melo.
PTB - Júlio Leite.
UDN -João Agripino.
UDN - Lopes da Costa.
Reuniões: às 16,00 horas.
secretário: José Ney Passos Da.ntas.
Aux. Leg., PL-9.
I

'Comissão de Legislação Social
Presidente
<PTB) - Senador Vivaldo Liml
(9 membros)
Vice- Presidente
<PSID> - Senador Ruy Ce.rnein.
TlTULAREII

PSD
Walfredo Gurgel
José Gulomard
Raul Giubert•
PTB
Amaury Silva
Heribaldo Vieira
UDN
Eurico de Rezendt
Antônio Cark>s
MEMBROS SlJPLENTE8
PSD
Leite Neto
Lobão da Silveira
Eugênio BaTros
JúliQ Leite
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dto especial destin~do a ob:·a3 da ro-1 'lutes, dado o sinal de esgotado o_ !<:-m- :n9 DG-·52·4.382-4.423, emitida pela
dm·:a Be_lem-Bnv,;l:a._,
. _
1 fJO =egulamentar, foram os candwacos; c:-,nr.;ra d comércio Exterior, a ~ ~·
Em drscu.,~;<w. a Vl1D's.•.:w aprova; entregando sl!as provas, acOJ!-1P~n.!ra •. ,;mpoYiiado pela Emprêtsa Telefônica.
'o Parecer do Relator, pu: ,,.·.:1rmuida- •las da:5 respecc!Va:S notas taqUJgraflcas ,de Uberaba s. A. E 0 texto esclarece,
dt~.
.
_. .
! e assmando a liSta.. de entreg11;, que: em sequência, que 0 favor fiscal con•
Pro~segum.~o, o Sr. P;:b~~',':!~te _ccn-1 contou COIJ?- -sete assmaturas, o~umero! cedido não abrange a taxa de despace~e a p~lavra ~o Sr. Sen,~,~~r Iun~u I qll: econfer;u c_o_m o_ das pro~-·~. re~o- ._cho aduanero, nem 0 material com
Lope;; da Co.•.ta
BomhamEn, qu·~, em Pa·.e ...• , mau.- lhrdas. A ,egun, f01am as.pro\.1s tu-."imilar nacional
Zacarias de A~.- .nção
1 fe::ta-se JWln. r~j~:,;:,o do h·o.iclo de· hr.cadas pelos membros da Banca i o Tr<--ta-s
. ··
<,,.
_,_
.
• 'f>O• Lei da Cf~mara número 131. <:e 1961,/ Ex:<minadora, d:~pois de cerr:1dos os,
;: . e, drz a expo..•.,ao de motivos
Reuniões: As q:;:: .as-ferras, as "' ' 0 que concede isenção das t.ariL1s pos-1 Cfl.rtões de identificaçã.o na presenç<l do _!\.Imstro da Fazpnd~, de rmporho: as·
tais te egráficas aos sinciica!-J~ de- dos candidatos. Tnmscot~eu a prova I ta~ao . amparada por fmanc.• Hnento
sec:·elário: Cid Brugger.
-tais tcl'Cgráficas aos _,;nJic:~tos de SeU)- . que nenhuma: anormalid~de ~e lco cedtd~ pela Telefona Ktle~o:~1et
classe em todo 0 território nacwnal. vel'lflcasse. Conclmra:n-se, ass_1m, os i L M Encsson, Estoco~.J?O. a ~'ada
3
Em discussão, a Comissão aprova trabalhos da _Prov,a numero dOis (DI- i pelo Conselho .~a-.Supe.mtend~u~
.~.<!a
· - d S
o Parecer do Relator por unanimida-. tacto TaqmgrafJCOJ do Concurso para. MOPda e do Credtto, conforme c.1 ,,JflCO!lllSSaO e egurança
de.
'
Itaquígrafo de Debates da Secretaria.; cado de prop:·iedade cambial n° 313,
Nacional
Nada mai.s havendo que trat:J.r. en- do Senado Federal e, para co!lstar, eu. de 14 de março le 1958.
cerra-"õe a Reunião, da qua', eu, Ale- i Anton!o. de Ar'lújo Costa, servindo de' Sôbre a. concessão. da medi_da nleiPr rsidentc - Z""c"'rias de Assump- x::mdre Pfaender secretário lavrei a I secretano, lavre! a presente Ata, que, teada, opmou tambem favoravelmen.
ção - ~~. D. N.
presente Ata, que. uma vez 'aprovada, lida e ach_ada conforme, vai devida .. , te o Conselho ?~ Política Aduane:ra.
Vice_ -Presidente - Silvestre Péri- será assinada peb Senhor Presidente. mente assm~da pelos mem.bros ~a I Na Cas:;t de mg-em, o projeto mec!Ps - P. T. B.
Banca Exammadora e por mrm. D1- receu dehdo c-;tudo. com pron mr'oJose 3uion.ard- P. s. D.
(·) Republlca-se por_ ter srdo publica-, ret.~ria da Taqt~Igrafia ~? Senad_o :e- mant~ ~a::oráveis ?as Comi,sõ~s de
YitoLno F:a ·e - p. S. D.
d0 com mcorreçao.
1 der al, em quatro de abll! de rmJ
• o-[ Con<t!tmcao e Justiça, de Econom.:ct e
uscar Passos- P. T. a.
I
--~i vecentos e sef'se~lta e tres. - 1 ltilio,de Fin2nças.
Irineu Eornhausen - U. D. N.
• , M~n~m Jo?e CaiJ?-pos Bricw Assim, por estar a matéria em norRnul Giuberti - P. S. t;>
Ata dos trabalhos da Prova nu-; ~lona F:_r~~ndma Qurntela - Anto- ~P;ita ordem e por dispor sôbre meSuplentes
mero dois {Ditado Taquigrá-1 11Iv de A. auJo Costa.
dld~ ?e evidente int~dêsse núblico IJe.
, _! ----------nefrc1adora dos serv1cos telc-fônicr~ :le
1. Huy Cameiro - P. S. P.
f1co) do concursp para Taqut i ATA DA 15\1 SESSÃO DA l\1 u~ centro l!rbano de mp_ortante re~. Atilio Ponta
- P. S. D.
grafo de Debates da SecreSESS-O LEG-ISLAT'IVA DA ~~ao ecopômrca cto naís, opmamos pe'a
L >i:<-B:uit RosaC:o - P. T. B.
d S d Fd 1
A
,
aprov!lçao do projeto.
2 Eduardo Catalão - P. T. B·
arta . o ena o e era.
.
, LEGISLATURA EM 15 DE E' o parecer. _
5
1 Adolfo Franco - U. D. N.
Aos quatro dias do mês de abril de
·
'
Sala das com!ssoes, em 3 de ql>"ll
2. E1'r'") Foezende - U. D. N.
mil novecentos e sessenta e três, na
ABRIL DE 1963.
,
de 1963. - Argemiro de Figueiredo,
1. Miguel couto- P. S. P.
Diretoria da Taquigrafia do Senado
Presidente. Irineu Bornhm1sen,
Senado Federal, em 3 de abr·ll de Federal, em Brasília, realizou-se a PRESIDll:NCIA DO SR. NOGUEIRA Relator. - Leite Neto - Pessoa de
prova
de
número
dois
<Ditado
TaquiDA
GAMA,
CATETE
PINHEIRO
E
c:Jueiroz - Daniel pr:Mre - Mem r:l,e
1963
gráfico) do Concurw p:ara TaquígraJ'OAQUIM PARENTE.
Sá - Bezerra Neto -Lopes da CJsla
fo de Debates, início de carreira, da
As 14 horas e 30 minutas achAm-se - Eduardo Catalão.
DIRETORlA DAS COMISSõES Secretaria
do Senado Federal, para presentes os Srs. Senadores•
preenchimento de vagas existentes no
· - d S ·
Público Quadro. Presentes os Senhores Se- Eduardo Asmnar.
Pareceres n.,s 82 e 83) de 1963
COmiSSaO
e ei'VICO
nador Guido Mond.n, Presidente da:
Cattete Pinheiro.
Civil .
Banca Examinadora, Glória FernandiLobão da Slveira,
N9 82, DE 1963
na Quintela. Direto.ra de Publicações,
Eugênio Barros.
Da comissão de Eco"lomia, sóTITULARES
e José Campos Brício. Diretor da TaJoaauim Parente.
bre 0 projeto de Lei. da Câmora,
Meneze~ Pimentel.
nQ 64, de 1962 (n\> 1. 214-B-5!1. na
PTB - Silvestre Pericles _ Presi- qui"rafia, examinadores, Antonio de
Araújo Cüsta, designado secretário e
Walfredo Gurgel.
Cârnara), flUe isenta de imp.s,,: 0
dete.
Vice-Presi- José Euvaldo Peixoto, como auxiliar
Argemiro de 1:<·115 ueiredo
de importação e consumo eq't' ·aPSD - Leite Neto da Banca, às nove horas, teve início
João Agripino.
menta a ser importado pela fir·na
rlente.
a prova com a Ch}lmdada nominal! dgs
Pessoa .:e Queiroz.
Ruptur· . S. A. EX1J~'sivos, desPTB - N eJ:;on ~1 aculan.
-candidatos, de acor o com a re açao
pinto FerrP!ra.
PSD - E'igdredo Pachecó.
publicada. no "Diário do Congresso",
Silvestre Péricles.
tina do à produção ,e notroo'iceUDN - António Carlos.
Secão II, de vinte e oito, vinte e nove
Heribaldo Vieira,
Tina.
UDN - Padre Calazans.
PL - Aloysio de Carv~lh".
aebr~Íi~~~r~~te~U:çgo ú~~bryã;ioe gft~ia~~ Júlio Leite.
Relator: Sr. r: ~1 caro.
de vinte e nove de março último, priLeite Neto.
O proieto concede Isenção elo;; hlSUPLENTES
meiro, dois e três de abril corrente.
Josapha•t Madnho.
postos de importação e con~u!110 ,,:-t, a
PTB -Pinto Ferreira.
Responderam à chamada, assinando
Jefferson de Aguiar
o equipan)mto constante da !ic2nca
PTB - Eduardo Calatão.
a !is+- de ~mparecimento, depois de
Euricu Rezende.
t1e im110rtáção de n9 DG-1.479 - .:.
PSD - Victo:·ino Freire.
identificados, os sete candidatos habiRaul Ghberti.
1."'87, emitida pela carteira de coPSD - Benedito Valladares.
litados na prova número um. Sorte:t_
Míguel couto.
mércio Exterior, a ser importPda pe.a
UDN - Dinarte Mariz.
dos os luga!"e:; a serem ocupados, logo
Aurélio Viana.
firma Rupturita s. A. Explosivas e
UDN - L-opes da Costa.
a pés procedeu-se ao sorteio do trecho
Milton Campos.
destinado à produção de nitrogiice.
PL- Mem de Sá.
para o ditado, o que foi feito por canNogueira da Gama.
rina.
,
Reuniões: 4~s-feiras às 16:00 horas. didato que, a convite da Banca ExamiJosé Feliciano.
Existe, outrossim, o texto da pronadara, a todos dirigido, se apresentou
Pedro Ludovico
dispositivo
no
sentido
de (l,·,;e
,siçãD,
1
Secretãrio: Gerardo' Lima de Aguiar voluntàriamente. Dentre três volumes
Bezerra Neto.
- Oficial Legislativo PL-8.
de "Anais" do Senado, pcstos à vista
Adoloho Franco.
a isenção não abrange as taxas de
___ _____ dos interf'ssados, foi sorteado o relatiGuida Mondin _ (27 ,.
Despacho Adual· ·ii"o, Renovação
•
vo às sessões de primeiro a quinze de
r"~rinha Mer~ante e M21hcramento
de mil novecentos e cinquenO SR. PRESIDENTE:
dcs Portos.
ATA DA COMISSÃO DE TRANS- dezembro
b e neve, do qual tnmbém foi socteaAo dirigir-se ao Sr. Pre.sit~er · r'a.
PORTES, CüMUNICAÇõES E do o trecho situado às páginas cento A lista de presença e.cusn campo- República, para pleitear o fRvor fise
sessenta
e
oito
e
cento
e
sessenta
recimento
de
27
Srs·.
Senadores.
Hacal,
em Pprêço, a Ruptul'ita Sociechde
OBRAS PúBLICAS
e nove, compreendido entre as expres- vendo número legal, declaro aberta a Anônima Explosivos ale0·ou s , ccmsões: "Sr. Presidente. Srs. Senado- sessão. vai ser lida a ata.
diç:.o de empl'êsa gen ,_;~1am~nte na2' REUNIÃO, EM 3 DE ABRIL
res. inicialmente desejava formular
o sr. 29 secretário procede à c' -na!, com quase meio século de pioDE 1963
uma queixa ao eminente Líder da
leitura t:a. ata da sessão ante!"JOr, ,oi~·ismo no s~tor de trabalho em r"e
As 16 horas, na Sala das Comissões Maioria ... " e " ... o Govêrno emitiu
que é sem debate aprovada.
age, resistindo .•.npre à prPs;,úo da
do Senadc Federal, rE'Ime-.se a Comis- três bilhões e novecentos milhões de
concorr!\ncia estrangeire e ~go;·a, c"-,_1
sãC' de Transportes, Comunicações e cru~eires", cQnt.adas as paiavras na
O Sr. 1<:> Secretário Zé o se- 0 nrograma de e<b'•e'ecer em_
,,-~ 0
Obr~.s Públicas, sob a Presidência do fcnT!2. das instruções. A seguir, reaguinte:
"'"í.s c~ma grane<; in:lústria de excJloSenhoc Senador José Feliciano, pre- lizou-se, como ensaio, ditado de tre~
EXPEDIENTE
sivos.
·
sentes cs Senhores Senadores Irineu cho de outro volume de "Anais'' do
Justamente com vistas a es· a finaBÓrnhausen, Sebastião Archer e Bé- Smado, durante cerca de dois minu..
Parecer 11 c, 81, dfr 1963
!id?.c1t?, ,, e,,_,.,-~?. em ref>:'''"r'a
zerra Netto.
tos, após o qua não houve qualquer
cisa '1;1::MFuir os emdn81re·1' os d~
Da _comissão. de Firdnças ôbre .produção por outras de rn?lr>:· Pf:c'fnDeixa de c~mparecer, com motivo reclamação quantQ. à audibilidade.
então, ao ditado relat.ívo
o ProJeto de Lez da Câ11tara ~9 112, c''l. As novas mríauin. ~ n:-n-l•n'• "o.
ju.' tifícado, o Sr. Senador Zacarias de Passon-se,
:'!. prova, efetuado pelo funcion&rio
d 1Q 62 1 o 2 745
.•
.11
As:mmpção.
José Envaido Peixoto, designado pela
.e ~
n-a-~,., 1la Cu- r o:· hora. nuin}:snt::.s rc 1il '5 ' A·+·' '
·
reliBanca
Examinadora.
findo
o
qual
não
r;arf!)'
q~e
jsenta
dos
impos;::s
_,
nitrr?;'ic'"rina
o que- é de ~)to
E' lida e aprovada a Ata da
houve também qualquer reclamuçii,o
e zmpo~·.acr_:,o_ e consump u a interêsse para o própr;::~ dc:;c'1n:vi.
nião anterior.
da parte dos candidatos. For:'l~_t.qtes
cen-ral telejomca automa. ca a ;"1~nto e~cinômico do r· "3
Inicivlmente o Sr. Presidente con- encaminhados às máquinas para a ::!e~e~. ir:z-portada pela Emprêsa
A lsencão físc<'' pleitea~a com h·";~
cede a oalavra ao Sr. Senador Se- cifração, as quais, experimentadas
,e,onzca de_ Uberava S. A., nu E< n1. Instrucão 1 ', tem po:· :cb,.;;i,·ü
bastião Archer, que lê pare~p·· pela não apresents,ram defeitos. Distribuítado de Mznas Gerais.
~--i9r condi'!iíes que ner-nit~m a ir0.aprovacão do Projeto de Lei d2 Câ- das as fôlhas necessárias entre os can-~ Relator~ -sr. Irlneu Bornhausen.
portação das máquina::: nece<sárias ao
mara número 8, de 1963, que n
:o- d.idatos, teve inicio a decifraç!lo das
reaparelhamento a ind,ístrla.
ga pele- prazo de um exercício a vi- nove horas e trinta minutos, CQo,.'D o
O projeto conc~de isenção dos 1m- "·•vido sobre o assl~~to. n ,r;,1 is'!,.
gênci:>. da Lei número 3. 974. dP 25 pr8'W de uma hora conc!'dido >'~elas .JO<;tos de importação e consumo pará rio cJg, Guerra reconhP'eu
in<1'<" 11 tf.
de outubro de 1961, que concedí-· cré- instruções. As .dez horas e trinta mi- o equipamento constante da licença ·Vel importância que a - :LJr:~,n. n•
.;•.' : ·.l

Au:e.:o Vianna
Pessoa de Q:;i. · roz
Vaill~i)C!Ct'los I orres
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DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seçle ftJ

Ahril de 1963
~c.~ c~.-o~~-===~

uipamenb completo para produ, -,o ha~er a Presidência fornecido, Jogo
e nitroglJcc<ma repJe3enta para a apos a leitura do Requenmento, as
oh:' ~ 8 cão rndustrial milHar, bem. klformt.,:ões desejada~. (Pausa).
1
c 'l'O pa 12 fms outros. em diferentes , 0 SR PRESIDENTI'.
da indústria civil.
·
·
..
.'Lem p:Jrianto. no projeto, eieTerminou ontem 0 prazo p:·evisto
:s qne c0::h;m2m com bastante no s 1° do art. 4•07 do R2;;imento
·1 ::.:i.t·ncia, ew 11 :·o:i:J entender, a coe·- 1963.
;venü'r.cia pan~ oo; interêsses eco:1i\·
Art. 1° No t~xto p:·:::p:.,to para
)nlicos do país, da in,nortacão de qu;- ,u':JstituiT o art. 67 do
Regimento
jprr:1enlos '"enta de tributos.
.nc;ua-se a Comis~ão de E.:onom.a
r~1 t:de'idP.cle. r.0i' ~.s conci(c:?.- ·n·cre as 11 (onze) mõm::o:·cs.
w. õc
3 extcrnad::>•. d~':ltro da :,:·ea :e

lr
é

0

,.

Justljicaçio

L-

~[ii~~~~s 1 ~;ei~~~~;:J rfa~·~::à~~;:~:0)1 (ec";;' o

desenvolvimento .se:npre cre.scen~e que tem tido a com:.-;~ão de Eco::omia está a exig;r 0 s.udento da

projeto.
Sala d 2 s ,,,,.• ,,,"<. ,.,..,

l para

o que é fixado o prazo de 1~0 : cais do impôoto aduaneiro; a revisão
\cento e OJtenta) d1as, a org:1mzaça9! de despacho, tanto no que respeita a.o
e o funcic::i\mento da Altândega de impôsto de importação e demais taxas
São Paulo obedt-cerão, no que c.:uber,' a-duaneiras como relativamente ao
às normas adotac!as pelas AltAa::le-' impôsto de consumo, e processada nas
1
i gas de igual
categoria na o:dé'.'11 repartições aduaneir-:1'; aos chelcs àl<
: da anec·c.c'a;'áO, sem p:·ejuízo da le- repartições aduaneiras - de um m8::lo
I gislaç:'i.o específica.
geral aos Inspetores- compete o julAr:. 3'' Es~a lei Enfrará em vi;;·:;:· "amento de tais p:cccosos. Ma;;, IJO
na d:·ta cL1 ~l:q P'1JLc;cção. rncàa- c:>'o desta reparti~ão, :'cn:io ela m:na
~as clLpo,:çúes em co:1êrário.
..y~~ação" e o s~u diri~crite um '·ChcJuclzj.cocúo
·
r:~" e nf.o um "Ino;peto:·'', entendeu o
C:P 'e:he> de Ccntribuin~és qt:e félleu<l.
.li No't:a Con::.Jlidacà~ da:-: Lei.s c1·l.S a C·-se funcicn{~~·lo ocups.:1te àe In!l: Alf8.ndegas e Mesa,· de Esndas 'A!gr8tificada (de ccnfianGa do :oefan:l~::;r.d2.s (~!JCLA}1BfL'\ 1,
' nhor Presidente d:.t Hepúblical. com.>
de 189·1, lncnc:o:la, como
• o <o::io os Inspe~:ores de Alfândega:,,
:'.ciuane::·z..s
ex:e:ênci8, as AJUln- C'OH~petêncl?~ p8.r8. julgar proce-so tà')
d€_;;·2~s e n.::
àe RenCas Alfan- t-'--ç;~'cíLcamcnte li2:.do à especi8.llZ~{!

I

,.-w

11 de 1,.,
19~2. -- 0-"'n-;.~'r p,:·l.1oso. p;·:·ç:~L..,:r- I ":Ua composição, a f~m de qu:: se tor''
te. _ E:'/
P~~-"'-1::!:'
~Vs·g:teiJa I ...:e po2Sível melhor di.~r,:·:U,J~ç§.o das
'tla c-: :r:;,c:_
:·o 1:'-?J~(c:·.
de~'2.c'.:-~s e l'~i'"'-.::e, de modo ,-;~::>
1!1at2rias, eviiando.::e so.'Jre:::arga aos
s?ns membros.
sc1no c_1~erendo
a·udir a a ;;ur:n c,:·~=a:a ct 2.s sestõe.s, 4 de alJr:l de 1S53. ;~·a~.:.:.sn1o de n:enor rel2Yâncji: c~:-?

a-e

~·j~~:l1~~,~-~&~~e~ ~~::l~~~l2~l~a~enda.?, ~a

Filinto ]!!]uller.

sô1~'·e o l"~.:·o.:c.'n de Lei da Càrrara
11' 6L r'e lGS2 ('nQ 1.214-B-59. na
C{ ?n([:C!). uuc isenta do impôsfo
de importac!iA e CO'lS7(1110 e·?U;"'lamento a .'e'· imnortado pe'a tirrna Pl'ryJw·itn S. A. r;;xp1osiro.<
destin-.i:. à prci:lçiio de nitrogli-

EMENDA N9
Aci:esrente-se:
O SR.

PRESIDENTE:

2

VeJ.'i.fica--~e.

ou~~·o

objetiv;d?,de fiscal, e

lado,

'·:~8 de sr:G re~arr:qão, para deslo~:3r
[-~..:e _iulgameni·.o para outr3. rep3rtl···::_o, c!. e rec')nhec~da c~YJa::<d~~de, inc~~-~--~ll~l:f~~ia·s
tên1 et~l~:;~-~~~

GU-

Ui1:d~~clcs.

com
d:'3dél-

aue,

comui1

brarem-st as Alí'~·-ndegas ou JVIe.sas de
Re!ldas em Pcstos Fiocais. subdiviêõ2 3

Tnéco, J·êda •"' c0lenma. por conta ex-

cl~.~i;,·c-~.

de -dencnljnaç2::> de

reparti-

';:io il::p;·opr:a!llente batha(ia de "EsLe1e".o", ao invés de AlEtnde:<·a. conl:l
o e de fato e p:Jrque o texto da lei diz:
'·D22ret" no 45.422, de 12 de fevere:' ·n-g
:·o CtP
1.1~ •
' A:·t. 3~0. O julg;.:mento dos prGCC.<c; mpete:

que v'sam leVdl' equipes ela fí~cal ?.a~
Art. 2Q No art. 359 do RegHnento, ção aduaneiras a pontos
e:;pE·~ífi,"cs
~nde se diz •jezesseis membros diga- sem a.s deslig-ar da repartirão matnz
se
-VJ·nte
e
um
membros"',
~
cerina.
•
que e a Alff:.ncleg:l ou poderá ser a
Justicação
Mesa de Rendo s Alfandegada.
Re 1 ?.tor: Sr. Victorino Freire.
Surgiram, depois, também. c :'11
o projEto ce>'1ncdt isencão dos lm- A emenda visa a aumentar a com" finalidade e p2cífica, os Se:·y;ç·Js de a) ..............•••••••••••••••••••
:po'' o;; ãe inmc::~ ?di o e consumo para posição das oCmissões Especia.is des
lm')ortacão Aére'' em a2roport~>.
Em 1946. ce!o Decreto-lei n'' 3 H54
lll acs Delegados 'Fi.sc~is, Diretores
0 conip 8 mento c 0 nstante da líc:mça tinadas a emitir parec·er sôbre PrL'"'!
rl~ ;,r,norhr~c de nQ DG-59-1.47~ _
jetos de Emenda à Constituição.
, de 2<;.• de .ini2l:o. foi cr:?.C:•J. 8 F.s:Qc 3 ,; c'e Recebec\oris~ e Inspetore' de AJ1. c~:. <õ':1 i1'ch neh carteira de CcA composição dêsses órgãos era de ! Aduaneira de Importacão Afn..,, err. fií:'1ue;::as - q:.;anto ao> auto.>, repren: ·•· .. ·, "'':i?•·ior. 9 ser imuol'tado nela 16 membros, isto é, da quarta parte São PRuio.
·
·
sp::t.açiJ2s e notificaçé2s instamJc:o"
fi:····, 1111rfmitR s. A. Bxp'osivo~ e do total dos componentes do Senado:
Aparecia então, na nomencla+un · r;as zonas que lhes sej:o.m cliretamend2,,· •no, do à produção de nitrogl!ce- Isso tinha por fim tornar possível às aduaneira, uma n:J·,•a dencmlinaciio te subordinada'>".
ri;J?.
Comissões, quando entendess·e, ofe- "Estação", c:>mo intitulativo, ei> que: T:Gta-se, pm outro lado, de uma reFie::~, , · da. e<clar~cido que 0 favor recer substitutivo aos projetas, com "estações" Ei.io tód·~s as rep·ut!çces · pr.;·tiçâo aduaneira que, além das sun'
fi,~al nela n:·e;•:cto niío abrange s o número mínimo
de subscritores I aduanei!·a.s do País.
, p:·oprias atribuições, tem sob sua :,uTFv~·" ele De<pscho Aduaneiro. Rete:
De algum modo. como on:ani;.mo b~rdmação direta vá rins ou+r,, est ·~ ··
- ,
·
t
.
. ' novo e dado ao pec{11eno vo!'ume de ~ôes, tais como os Serviços 'ie Imporll'l':"o"o CP v"':-:nh~ Mercan e e MeAo pnme!ro nenhuma emenda fOJ ativids.des no seu início, veio sendo :2.c:ão Aérea de curitiba e: Belo Hori·
lhC' .. ~:,,t, d"s Portos.
apresenytada.
mantido o tít:1lo de Estação, sem que zoi1te e Pôrto F";.scal Aduaneiro de
1·. i o:-·'~' o r: e oue trata O~ pro,ieto
O segwndo recebeu emendas que chega:se a. impressionar a alguém ou Braoilia.
d?;-l·ro r~~;-::: ~'1.-.~·w~os PUe reguJRm a ma- vão ser lidas pelo Sr. Prim·eiro Se" c~usar qu>J.lquer e!fibaraço ou tran.sTem uma arrec::,dação anual-~.:>~·
t<l•'i 8 , foi n'rif 0 ,;'1 pelos interessa<lo.• cretário·
torno ao seu funciOnamento.
exemplo a de 1961 - que supera a
jl•nto ao' rr"D-~tente!" órgão,s fP(7,€'!l•
Contudo, a Estacão Aduaneira dP varias Alfândegas reunidas, exceção
clárics. Ci"'"''''-l~~. assim. ~~t'~faMSão lidos e apoiadas as se- Importação férea, õue se tem desen- feita às Alfândcg-:~s do Rio de Janeiro
l'iB'"'Pr>te. rs re~t:i~'tos exi~ldM. o JIJlguintes
v•olvido constantemente e é hoi, c'.<ts- e srrntos.
:ni'. 'e'· i o d8. "'· ·'cnõn encaminhou ~óEM.E~'DA N 9
sificada como aduana de p ràto'lQri:~
Is'. O pôs to, nada ma i.~ lós;ko, r3cio1
Lé' o a<';un'"· P'<nosidio dP motivos
sendo a 3~ do País em arrecad;,c:'io. nal e ju;;to do que a mudanca d'l de~
~o ~enhor P:'?>irlente- da ReDl.í.blka
Ao Projeto de Resolução n9 7 de tem-se n~s últ:m:Js anos resoenti::1o l1G'll1 nação deo;ta repartição para Al·
d"""O as rc~-"?s ju.sdfi~adm:2.s da me- 'presvisto na ConstittJçiio.
da improp:·:,dade de nm inUn19r:1o, ôi~ndega de São Paulo, que r<'m m8i'
dV•. p!:':lêsta.
·
I
problema que. parecendo embo:-~ in. p~·opriedade exprimirá o seu gêner•J e
0 au" 'ignific2.nte. te;n cau.<;ado ~ér•.,,s tram- po!' si só dirá da sua finalidade. Cm>
! "~'TJr,<lc ' ãc motivos õo l\1;1n 1 .<~ 6 Sucede, porém, que com
1
ll'io é' a F:l7"":'1P. d ?:. na sua nart~ fl- mento da composição do Senado para tornos a administTação e emoar~l;os I::::·quentemente,
pas·-ará o seu diltna1. rue "dP pr!\;·do co-m ~ p0rece,.r~ i 66 Senadores,
asua
qyarta pa~te ao. contribuinte. che"•:mdo mesmo a gente, sem qua'quer aumento ele van_
em"'rlos'' d"c'd'•l acmêle ÓTQ'BO ~o 1 i- !parte passou. a ser. de .L>, Havena, cn~r deter;u:nHdos c:mflitos de juri.s- t.1~em -portanto sem qua·qu,'r onm
cit~.r'' iPE'U0;;0 no imnõ.<to de i!nnO''- I •pois~ ~ecessldade .ae aumentar as
dJçao.
Ipara: o erário - a ser designa(lO Instrc~'l n31'a 0 enn 1Damento constonlr ComJssoes em apreço. No momento,
. E' sabido que a Alfândega r- c">nhE·-. petor, pondo-se têrmo. dE'sta io:·mo.
dA licenoa ,.,o DIJ-!'9 I. 479 . . . entretanto, em que disse sse trata, c1da. :_ntrrn lci·onr.lmente como a re-\ ?.e>s embaraços e conflitos q·1 ;~ tonto
1. ;>~'7. exno~'rl-~ nela cartelr~ rl~ C"'0- vale lemebrar a conve.niência de se P.art1çao arlur.ncira por excelência. As· ·têm constrangido a
repart:ção 11 ,,
tn(,·cio ·~xl e do; a ser imon!'tc:.dn pela ;J:ever uma margem para os votos Sim,. o ertrtnraço c_omeça quando pas-1 pr·.ssoa do seu dirigente ·e de ~.od'os 0 ,
RPnt 11 rita c, A. F'(n1os!vos".
discordantes e os Senador·es ausentes. sagPiros de a1'iões internacionais são scps servidores
· ·
AnrPc'~''c'l" ~ ,., 1 ot&~ia. 110 S!'n "'éTl- FJevando p~ra 21 es.sas Cómiss(les, encaminhaclc5 a tratar de assunt~s dr,
Se!1•ado Fedei·aJ. 4 de abril de 1963
to. onin-01 , f?..'·'O''hp1m~>nte e.. !'la n aumentarse-Jam as possibllidade~ de de~;m.b~~a?? de bagagem. ca:gos,. etc : _ senador Gmdo Mondin.
il,;<'<·ada comis<ão de Economia desb apresentararem elas su.!J,s~ltuhvos, à .es,a<;ao aduane:ra e nao a t.J-.
.
CP<'I.
quando entendess-em convemente.
fândega.
I O SR. PRE!'IIDENTE:
Na oue ~P •·efe•·e ~.s lmnJka~Fíeo fL
Sala das Sessões, .4 de abril de
~s
consul~dos
<le países estr:mgei-~ Continua a hora d; expediente
na'.'reiras d<, nro'eto. esnl'c!firomPnte 1· 963. - Guido Monãzm.
ro~, 0 própno Bane? do Br~,.<nl e ouTem a palavra o n:>bre senado~
!118dr~ exi: fp. em no~so entender. oPP
o SR. PRESIDEllo"TE:
;ras tanta' reparticoes publ;r·~s dm- Aàúlpho Franco, por cessão do ilustre
contr~-inrlinn~ s1111. !'1!11'0V::tr~n. r~z~r
"em-se à Estação Aduaneira. t:'at:ln- · Senador José Câpdicló.
pe'a qual opinamos a favor de h.
Os projetas irão às Comissões de do-a, com acêrto, com Alfândega.
I
c
Constituição e Justiça e Diretoria.
Terá sido talvez o título de ~-~nci'ío I O SR. ADOLPHO FRA~CO:
E' o pr recer.
Sôbre a mesa projeto de lei que Aduaneira que fêz com que 0 seu Ch e(Lê o seguinte discurso)
Sr.
fe não fôs."e convocado para 0 en- Presidente, ~rs. Sen~dores, há fJig 1,n,
~ Sala das Comi~~Õ!"S, Pm '! M ~h,.i' vai ser lido pelo Sr. lQ Secretário.
-de 1963. - Art7emiro de F1)7u~iredo
E' lido, apoad 0 e despachado contro de Inspetores realizado em d as submetJ à aprecJaçâo da Me.sa e
Presidente. - Vitorino Frc'ire. 'R('lAàs ComiS<Oôes de Con.>tituição e 1958, apesar da expres,qão da rPferido do Plenário requerimento em que sc.do Servico licitei infcrmações ao5 Ex'UrF .. Sr•;
tor. - I~ eu~ F Pfo - Pes.~ort de nue'Justiça e d eFinanças, o seguin repartição no conjunto
Aduaneiro do Pais.
·
Ministros da. Fazenda e da lmlúst.rir
7'0<: Dt::J''''' 'Krieaer - Irineu RorAté mesmo o Con.~elho de Contrí- e Comércio sôbre a conta dos a'lil"
n71a?i<"n -- Eàuardn Catt!lfio BeProjeto de Lei do Senado
buinte.s,
apreciando
recurso
em
prn·
do
café e da retenç~o atual <l.ê d61azerr.~ l'e'eh Loves da Cosia.
17, de 1963
cesso originário de infração das Leis res na sua exportaçao.
O SR. PRESIDENTE:
nã nova ãencminac!.o ~ Es- do .ImliÔ'to de Consumo, entendeu e Quero confessar à v Exa e ao:
A Pre.oiclp.:'ria deferiu, hoje, o R rta9ão Aduaneira de ·Importação qecJdlu cr,u; o .chefe da Estação não emim•ntes colegas que a~ •nca .. inbat
querimpnto n? 84. lido ontem. em nne
Aerea de Sffo Paulo e dá outras tem ~ompe.~ncra pora julgar proce.c;sos aquele pedido não ewerava e não
providências.
relativos a Imposto de Consumo, sa- conlava com a respo.;ta pronta ou ao
0 sr. senador Bezerra Neto ~o~ic'ta informarõ·es refer.ente.s à sltn9~io
bendo-se, como se sabe amplamente seu atendimen·; 0 l)erfeilo
dos servidorPs ela oCmi.~são iMsta
Art. 1~. A Estação Aduaneira de ser esta uma das atribuições do~ lns·
A ronta elo ag' o d
·r 0
Ferroviária Brasileiro~Boliviana.
i importaç~ Aérea de São Paulo passa petores da Alfàr.Ciega. Ademais. 'tr.z?- fl.sco de dóla~e 3 ' ~~~ s~acae~ ~~ ~on
t a d,enommar~se. ~lfândega de Sâo se, tratni'A-se de..1ulgamento de pro- um enigma E não é eni~~ çd~d~
o requerimento n~ 85, em que ~. , Pa.u!q com JW'isdição n~ aerOJ:>?rtos ce~~o de revisão de despachoc. Om : Guvêrno, ma:.; tarr.bém dos ou~ ·
Fxa. pedia à MP.•a informaçõM •ô · habJ!Jtados ao tráfego mternacJOnal o I~PôsU> de Consumo sObre mPr,oq. · 0 antecedera!\',· Na minha te~~f:f qu~
bre o Projeto de I:'e~reto Legi.<!ln!ivr no mesmo EstadO.
_
dor~as estrangeiras é cobrado peJ::\ r.-·~ povr. já se ac<,1,tumou a ouvir ., fallr
n~ 10 60. .,..efere,l1te :!'O Tratado dP ' Art · 2'1 • En!~t!anto nao for elabora- 1 tacao mecliante verificaçll.o de cá I· que a essa C(Jnta são debita.i·JS ~H
Roborê, foi arquivado, em vl.~ta de do o seu práprJo Regimento Interno, cuJos e ··conferências'' por agentes fis- foram debitad!l.~ ar despe~as com !1-••uilj

1

I

n9

sição de p.liácic,> para as 110>'·''·; Em- fício e de conl2n•;'i·~. Nt~o nega a sua·~
ba~xac:as, custe.<) de t:ara vanas c<pc·r- ! cocperaç;;.o à obra meritór:a do Govêrt.ivR•; eJnú.s.>ó·cci l'nu.-lu;;as ao ':!l(c::ior i no que todos conhecE:mos. e&tá vivaccnrtll.::os de nl'.:>'"'" e rainhas, cam-; mente empenhadc na tarefa de recupr.nh,ts polibozts e ot1tras coisas ru!•i· i peração e saneamento da moeda. Mas, I
A né.s hGmt.r.s do interior se-r.pre 1 essa mesma lavoura sofrida e desam- I
cu;;;t.:>u acreditar nessas notícü1s. Ma~·· parada tem o diréito, pelo muito que
hoje quando de perto verif:camos a~ dá e pelo pouco que recebe, de pedir
dliiculdade do Govêrno em nos de- i ao Govérno que examine honestamonstrar o saldo de;;sas contas, o se>J' mente as was coudiçC.2s atuais, que 1
débiw e o seu haver, aceitamos cc.no Jlhe assegure •:m preço justo e equi-'
verdades aquilo que se divulga, per·, tativo para n resutado do seu esfor- /
filhamos a ideia de que o Goveruo. ao I' ço e dO seu trabalho. Este o nos.<>o 1
jogar mjusta e impiedo~amente sô 1Jre apêlo. Esta a demon:>tração de nossa .
a lavoura cafeeira o ónus e a re;pon- inquietação pelo dest.ino de uma risabilidade da inflação, . ~e mantem e I queza, que é a' nela a. .viga mestra dC>
se sustenta com o sacrifício e o em- J nosso mercado internacional. {Muito,1
pobrecanen~o dos produtores :io ~afe.! bem! Muito bem! Palmas).
1
Efetivamente, os nossos homens. t,S 1
,
.,
• •
noosos conselheiro:; fmanC\,eircs, m hoO SR. PRESIDES'IE.
.
mens das !un?açoes e dos .grup1s de
Tem a palavra o nobre Senador
trabalho, tao a moda nos d1as cte ho- Joã.o Agripino, como Lider da Minoria. j
;e. multo pouco sabem, mu1to pouco
conhecem da história e do destino do
O SR. JOÃO AG:RIPINO:
cido cafeeiro. Eles ain?a acre~litam
(N- f 01· revisto pelo orador) _ Sr.
que o nosso cafe1eultor e o Barao do
ao
a none
Império 0 dono d casa Grande q:.te Presidente e srs. Senactore~. n . .
ao find~r a sua co,heita de.m.wcté.va à ae ôntem, o Senador Jose CandH1o
Europa e aos balneárics internaciona1s. Ferraz sofreu um. d1sturb10 no seu
Ele não sabe que a fôrça da produ- aparelho 01rculatóno e receoeu reco ..
ção do café reside hoje num pequeno mendação médica de não comp_arecer
espaço de terra, onde moram e iabut ..:.m às sessões do Senado nos prox1mos
milhares de pequenos produtores, num dias. Viajou S. Exa. para a Capital
exemplo digno de ser imitado e cum- do Estado da Guanabara 11 fim de
prido de distribuição da terra, de submeter-se a um pronto tratamento
.socialização do esfôrço e do trabalho de repouso.
o café é o único produtcr brasi'.eiro
qtrc ao ser negociado e exportado suDeviQ S. Exa. pronunciar disetirso
port'"' o coníisco e a aproprütção de na sessão de hoje, na lmpos.:;lb'lidade
qu~~e dois té1 ços do seu preço em de fazê-lo, pediu me que 0 lesse, pa:·a
ouro, paga, subsidia e bolllfica pro.
dutos expmtados e importados, com conhecimento do Senado e da Naçao.
baixa ou alta cotação no menado in- - .,.
.
,·n·
dl'ccurso do nobre
1 , ..,.
ternacwnal.
o segm. Le ,.o . ~
, ....
Sofre, ainda. a mentira das. esta .. I senadol' J\lW ... and1do Pe1.1 az.
tísi:tcas oficiais, que ccntinua~ au-~
·•sr. f-r<'sidenle, Srs. 3ônadores:
lL2!l•,ando e _valortzando os calculof.
Quero trazer hoje a esta tr;buna
d;, S':'.~, pt:.od~~~ao, parll; '~:,:;m"l a a.;a'J
um ass1;nto. ao qual ~stuu ligado
0
d.~a.,.op,d~t,va. do, Um-;1\• · ~·,
•
desde os me1<.3 ,.empos de deputado
.,r. Ples,cJente, Srs. SG!lad.ae~ nao
.
o
~,.,. , , . , , , .. ~,.. 1
Re·
Qllec·n me dem;,;ar na flXB.çao do dr a..
desde "'s ~u,J~ • -~ :ns 1 ",a.s.
ma cafeeiro o café vai teol~v ne.sk
:f.ll'D·me a lll~'tt "ÇIO do mc~nopóPaís o rnesn;o sentido de todo esfürco
lio estat.at do pr;' ··0h o e a Le!

I

I

I

cl'iador e prod'J.Ltvo. Vai aca:~a)·

Nâo

estão ;onge os dias em que n:1o

pru-~

~u~~:::~,~~1'~rl:.~~~~+h,. ao';.~~~.1çlt:.·~~'?F''ra c:n:w,,;:l~lc>. I
~. . .

-··"

- __

segu!n1os, :..:;_nt)S a

no.'-:.c.,a

partic.~;:1<;!'ío

A nós rPpr~:::ent.ante:.: d,? unia re;.sião,
cumpre o de·:er dE ale:-tamento do
Gc·vc·rno e ds suas a~'.c~·i'l l"le., mocr:ou .. se nc;tp pais, que
tem !lO catê ·
prrcLoa do café:.

;;1_1:m'e~~ ~.~rr·lr1d..~;c1.ea,1c·.~EroJ:l~'-.'~f1~'\;;,-_l t' c~iavtLD·'''~·,;'t,ts1~ I
v

·c•

·

a~:f~;~ia é~·-·~~~~._ u';;~~·v~~~~~:~~~-~~~ ~~

me t)to cta
fN;llúS

•

-- ·' •

Lrm_ns na nossa. impre;J,,a_ d_. :m•_s ala-I
qucs ao cafeicultor, que dtt"~;t 'l cham>1r de criminow c·)nt:·a a Nar~ii.o e\
~!c delapidador do eró!'io ;Jéu :co
1
~ ã () é a verdadt~.
Temos a nos:;o fel\' or a pahl I'!' R ofíc::al, '' palavra governamental qqo, ;w
firmar os "seus acordos mtern<lci.:>mtis,
'to se vineular às exigências (\;.> f'<mdo
Mondàrio, ao estabelecei a.s cond:çôe'
mínimas de recup~ração " e:;Labiliza(ãO da moeda brasileira. diz alto e
b·m' som, que do café. só neste ano
:le 1963, e'pera tira-r pelos men')R,
100 bilhõ~s de cru;r;eiros para o equilíbrio do "deficit" da Caixa do TescurC>.
A lavoura cafeeira conllf'ce a ;;ua posíçiio no quadro social e polít.lco bra·'ileiro. Sabe que a hora é ele s,lcri- !

03

>:?-J

:_;s

1Tif"'tt:ü.~·~ ...

trclifero, e que o govêrnv hesJLl
,.(;Hticlo por UlllA

3eg;111.r,

tar.:es

~:eu3

n.o,;t..;

l?l';./"'"I' !~:. ü

E8 ·1

1~r~t

p1·

~lf-'lpaí.s "e~;re~cn.

eampo essew>aA r;?

.lD ',)t::

LL:L~~iç:·i'J

n•
~c

run1o.s é

n~

ce.,., l ' ''' ,, t. : :r !f), t esae ío·~·, f;
que ~~;·1 {;.LL't) o I.onto de Y'.fohrt
a \J >'c'l dr. 4Ual c.·iticam"- t·2m

I

Coul)e
te,

c,=t io petro

t~clicJ.n1

ma de crmt•_,,g!):l(';p., po!i ·.e% e
pe.a
.a I!l~1p<trinade .:!c a:-

du Pi··~~-~C.'d1te
reB~o: t)S 1a

Vargr,s,
maééJ ia
nas d~!a-> ca.s l;:; do Congresso, e
especialnl.·nte JUHtu àq11elcs que
perten.,lam uc~ pe.lfnccrm ao meu
Partid(), C'.!J-1 respon.,a!Ji!Hiade Pa
elaborução da lei é soilejawfnte
conheci<l:t.

t1U:i~

(iUQ

téePJCrs io m·,l,UJ.l•' ir PSld" ti

pcn.sa~r.~·:v.o

e.stiio Hl1!ll'Ciq_JJdo a cr:n-1
que faz o (~ovêmo pa. a os dee a fix~:v;:'\o do:.; prcr.;os ;:;:-;. nt:V<l,
cafeeira.

·

so~.1~.;: c'k/iu~·,;,'~;:l::me. defi,', J,J'l';
;_r:;;;J i.lS ,-,.I~'J<:S que ·:u p;<·l
ret~c-rn GOl re· us Y.a.j á o des~~,,·u}-;:1

dn

no corn2r-

1

1

n' 2. CH.l4 . ..ttt-:;. 8fJ.('U a J?t;"f··obra~.

junto .:w3

I

está h·)~e ,_u3Lt:- df. :r};fl:
encntzi1ll-ldR difícil, da qu:t_ é no,;;
tr~yv·~~

gun.:~

!'.ão eulJ:·im•>.• •.uui;: do q:Je :.lo'. rlas
neeessidHdc.' do mnwlo".
i

·

in'er;<>r da~róp ·i~ 1'-et.robni.~, e:l:

tregue, hoJé, as maos do Pro,e&., '·
Fnv::cisco Ma:t,;'~hr 1ra.
A l:'etrobrá.s F>tá em cri.5~. Sr
·Pre.~cdente, Nãu d'·tga isto a F~~
uma afírmaç0.o inécita, mas m''
há ditvida ue q•le iliUítos, d'!!'br<<
e fo;:~ do CO•l>?;~f.!.>so Nacior~a. et_
tio longe aind•ct de terem ' no
ção exa~a do CJ'.l.'lnto e profun'ia e
grav,~ e.sta cn..;e que prec1.:n se1
atac .• da de fr,ute. ;,em demon, soo
pene~ de riscos m:li~C> :n·aves par;;
a o<J,,tica do m;mupn1w est.at.' e
para o prôpc;o c!csenvolvimrnt0
ec, nõmic<> do \l3-lS. a<• qual a .>e·
trotn·as é um:1 pe~ta essenc1al.
Por incapan!dad~ dos s~ll~ dit1
geL-tp.:; Srs. S~n;v:~ores, e JO·r,i1Jr.
o <!,'ovGrno Ufi.) encontra em s1
mes·:no tôrçus para . tra~nr ~!F•I::J'
ses'' c'ú~ a gLu;de empre"ia a Pe

Jio, vin1os

;~~·;;:t:,~n{~a u~~ 1 ,\t,~~S~~ ;l~af~;~~~~

,

I

foi inuL.l à e~a'Jt·r,·<;ão ''hV.ftle 1 ~ le!
dE;;:siva )J<E'a o;:; d: .~tmn~ do l:,~us.
!t'Ul eq, var;."l.:l v,ize~ pot't,tdJr do

t:lO munrL!l do c;1!'e reduzir ·.<:e
;>.J.~·a 5{V; . :i'·ro ae(u rltJ tnl t:nL~clJna1,
a~.;il1:1do a 2-3 c1e St]i~''t?,b:·o últlruo.

·

I

Prr:

-

lwuve Pm que· ê:,t.e pcochc~uu a cobrir 30'·,~
nsc?~<,j_tl2.de:J do l11ü:Ido. Gi·a,wré·:-.l. à politica valori~>~dt~!·a

Abri: de 1963

Sem e.':ta eoesão, sem esta uni-1
dade de vistas entre facções aa
versas, cimentadas pelo patriotlsmo comum, &>m esta união de
vontade,-; que me coube ajudar a
com.trutir, muito mais dtfictl .t~-;
ria sido o cammho do monopo,h1 1
estata: pctro.Jfero, e mUlto maiS
lon;,nquos estariam os frutos. que
êle haveria
de trazer
pa.a o
Brasil.
.
f>r
Preside.:;te, .~a.o essas llsa- 1
ções · intim<1S com as origens ~a
Petrobrás, aliada à fldel!dadc que
mantenho para com os prmc:Jplo~
que me orientaram naquela. epo
ca, os princtpío.s do monopono ~~
tatal do peLróleo, são essas ;:ga.
çõrs e fidelidades que me levam
hoje ·.1 eaxmma!'. com franqHez<> e
~em ambages, a realidade at'Jal
da q:1 e:;tão pc~tn.lifera no Brasil
e o -~stado de c· .~as reinante> ::10

Jigavan1 'I') :;rJ'1t1e e saucto.~') P:-e_
s1dente (}:~:.ul10 ''<.trg~s., deru·.n rae
um papei rl<: qup me ,y.,;ulho e
que. gooto de una~;nar q•Je nãú

o

:10 }~n~1al "O n-~_obr/

r;a

(Seção .11)
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;nP. ameia. Sr. Pre,;ideanaquê e::: teti~po,...; torm~ntos;>.s

~~.~: c;·"~~i,;~:~,d: ~~f~e~~b:~~~.• ,N
;in I

grat>~lPs

~~_~ ;~;~·;

inrerês.ses e paixôes es-

Ltn~a 1 ~~~~~)e~~:~~~;{ ~~

Qua ...,t 1 t·!r Jt- '. . ;,te p:t.<tOUtivo

em que se fl. :ü<'l va uma pollt:ea
para o petróko nra:-.1 ei~·o, e1n :ne~:>
a dificwdaeies lmen·;as, ctas qlH 'S
hoJe mm to~ es:.ào esquecidos, nartic1par dé>s entenJnnenlos que te.
varam ao pwto de prnnciro lY'E:sidei1Le da P():roorás um dos nos
sos, um do~ ora>'ileiro~ de ma.wi·
autoridade e ele m.:lis ampla tôlt1a
de serviço;; <Jco Brasil _ 0 Goverd
J
'vi
lhna or urart ' aga a;s.
Jurac1 Ma2:athães, incHcado e es ,
colhido pelo
Pr<:l•.;idente Varsa~
para a chef•a da f'rnPJ:ésa estata•
.naquela hora, levou para lá. não só
as suas qualidades de admmistrador e de dlrigi'nte de homen.~.
como o pêso da sua vasta autorL
dade política.
Sna presença à
frente da Petrobrás, naquêles tempos ainda indecisos, foi um f(lto!·
prepondE'rante de consolidação àa
po'ítíca petrolífera brasile>ira, c.o_
mo obra de todo o pais, como esfôrço nacional, por trás do qual
estavam tõdas as correntes polltl·
ca:; responsáveis do BrasiL
/1

I

Sn.u::h ::>1

Prf'SJCitnte,

pü(

una

po ·it:i~::: ·~d illtr;gra~ão pror;T:~s:;~ v.1
do mr>·lr,pó·'·' (·.,1!\f.al, com o ,:wn
Pl ~..-u,u 1~-d p~:ta PE'~.J.ubrás de COias
as o sr,F fFlt' '!'.Idur.lriam a ec,ta
inl.l, . ~~.~,;{t') e (~!U~ ·t emp.r~sa ni!n
e.~ta ,.'Ll•>;p:·:nrlo •tu,'.Jmente
su:•.
f;en f tt. ~1n _; ·.t.s t~·,_~;;:,:,
expos~.a.~
na
men>.-.. . <'lr. IJP.;i.itH:ial, no .:: lP'
tuJo sô!J:e pe:róleo. e defen emr.~
a t'lC•:.: -~··c;-:~,h~
·te ser Jevà 1a à
prá'.' ~lt. .,l r:l '{'!1( u.,ões, a til).>;).
f1a ia L?i n·· 2. JG4, que ins•.i 1!i.U
o m'Jili;)',.'·.l r<r. h·~acto no ~a.np<'
petr;)dt . tro
Alinhurei, a seguir, os p,\!1tos
Que me parecem essenc1au. desta
pollt:ca de lntegtação, antes dt>
comentá los:
Prtmetro - 'Monopólio da 'lU·
PO!:tflçi'io de é-1eo cru e deriv"a0s.
E:La mcd1da foi apro\'atla .f;leJo
Con.o;eJho Nacwna.l do Petró:f1<J ~rn
agO.sto de 1962, mM; ?.f·ê hoip T)Pr.
menece à espera d,, uma d · ,.~ão
do \;ovt'lrno. t'len ol:Jj!'>tivn ~ 'oncentiar nas mãos àa P:tro:J"à.S
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Wda a 'muort.~;ç".o de cru e dert,..
autonzaçào do
as autoridades
üt?endá:·u.s.
~:,ounri.o -- Ingr .'Sso progrt·ti5lVO
da Í-'Gtrl'lb·..·:;s na distribuição oe
àcr:vaeio', e1n
g:·o:JSO. Sa\Jemos
!i'Je. wo:,,te campo, a necess>rlade
de um considerável capitai de g1ro
niioo permitn·1a a adação de dtclsõe.> bru~ca5 c globais. Mas é in·
d!~p2a.,úvt•l que o govêrno camí•
nhe co:il ·firmeza ne~te sentido.
Jj na admilllstraçào da ílustre
Sr,nador Junlcl M·agaJhâes à fren.
te elo CNP, por recomendação do
então Mm1stro das Minas e Energiga, 0 au1ual llder nesta casa da
corrente a que pertenço - o no,..
b: e Senador .João Agripino - fo-.
ram conceclid•<S à Petrobrá.s autorizacf>es nara cl:stribuir d2rivados,
C:)tn.
exc:lusivwade, na área .de
Brasília e nas áreas vizinhas às
rP.·inana-" pPrte::.centes ao monopólio. Amda 0 CNP, a~ravt'>s da Re.
sntuçào n" 5-CZ, autorizou a Pe~
trobra~; :t Iornpcer seus produt.os
díretr.!n·:·n:·i::: a(Js órgã.os das a<lmlnt~'.raç:cs
rer!eral. estaaua1s P
m'.mi~:;pa:s
aJPtn da,<,; sociedades
de eeonnrnia !nista.
Dever;<. po:canto, ser programa·
do o
da Petrobrás na
ativirta:te
ddribuição, para que
n rmprc":':c po:ó~a, a curto prazo,
as::-:1:nur o~: e.ucargos e obter as
vanktgen:; da
dislribuiçi:o, sem
prej·,üz<>. é çj,Hn, das suas atribui.
ções csr_-2c. fiC<'·"· sobretudo as de
la vru, pese; ui ".1. c produção de cru.
Te;-c c •·o
Encampação das re.
fina ,.;il;;
i:Jculares, a eom,.>çar
::::j0 contri} e é nuus
~lina p:·;lüiC:1 condi ...
n,:c:·'s:;;riltd.es cio
va,cto~. m~·diante

c:.;p e ouvici,,s

446

Sábado 6

Congrésoo, e com o que e$tat.ui 1
a Lei n9 2. 004, a cujo espírito de~ I'
vemos ser fiéis.
ll: claro que. atua!mente, a. Petrobrás não tem quadros nem estrutura para suportar estas responsabilidades que deve assumir I
em beneflcio do país. Pode.se dizer, aliás, que não tem quadros
nem estrutura, ·nem mesmo para
atender
corretamente aos seus
atuais deveres - e esta é, como
se sabe, uma das causas das di
ficuldades em que está soçobran:
do a emprê.sa.
A Petrobrás precisa ser revista,
Sr. Presidente, precisa se1· reformulada sem demora - e não 1ne
intimida dizê-lo francamente.
Nenhuma emprêsa do porte da
Petrobrás, Sr. Presidente, em nenhum lugar do mundo, é dirigida
apenas por 4 p2s.~oas, da.~ quais
só uma, o presidente da emprêsa,
tem poderes reais e efetivos.
:ti; preciso dar à Petrobrás fle.
xibilidade administrativa se qui
&ermos que ela possa lev~r avante
os seus atuais encargcs, assim como as novas respon.snbilídades que
o pais terá que entregar-lhe, no
quadro da . politica de integração
que precomzamos.
~ preciso criar subsidiárias para
a Petrobrás, imtitucionalizar departamentos autónomos desburocratizar e descentralizar' corajosa.
mente. a emp:·êsa, de acôrdo com
as técnicas modernas de adminis
tt·ação.
~
E é precis) mais, Sr. Presidente. É p·eciso garantir à Petrobr~ . uma administração justa e
eqml!brada, que freqUentemente
llTe tem faltado. :ti; preciso pôr à
sua frente administradores nacio.
nalistas. e não apenas intelectuais
nacionalistas, certamente honestos
e bem intenciQnados como o Professor Mang-alleira, mas inexperientes e incapazes a um p:nt.o
que chega a surpreender mesmo
os mais pessimistas.
Sr. Presidente os êrros e desacêrtos da atual 'administrac:;'.n da
Petrobrás . acumulam-se de tal
forma, em todos os campos da
atividade da emprêsa, na pesquisa, na produção, no refino e na
petrcquimica - que não vemos
com<l possa o govêrno, sem rever
os seus quadros, sequer pensar em
pôr em prática o programa traça.
do pelo Plano Trienal de Desenvolvimento, no campo do petróleo
·

Mas. passemos a uma análise
da atual situação da Petrobras.
Sr. Presidente, enquanto o aumento d:J consumo de derivados
de petróleo. que vinha se situando
em tôrno de gc1, ao ano, cresceu
cêrca de 15c; de 1961 para 1962,
a produção de petróleo da Petrobrás, que aumentava à razão mínima de 18% (1960-1961) sofreu
um retrocesso. baixa:1do de 95.363
para 91.510 barris diários.
i
Para que não se agravasse o pro.
blema da importaçã:J de cru, a
Pet.robrás deveria aumentar de
42. OOQ barris a sua produção média-diária, ao invt's de deixá-la
cair de 4%. A não real.ização dêsse
objetivo obrigou a Nação a des>::ender no ano referido, mais de 34
milhões de dólares. ou seja, cêrca
de dezesseis e meio bilhões de cruzeiros com óleo imp~rtado ra dólar
de 475 cruzeiTos.
Se a Petrobrás não pude.s)Oe am.
pliar a sua produção. como vinha
fazendo, mas pelo menos tivesse
mantido, em 1962 os 95.000 barris
diários que, em m2dia, produziu em
1961, a Nação te!'ia economizado
cêrca de três m·lhões de dólares.
Quais as razões do decrêscimo.
Sr. Presidente? Em primeiro lugar,

Abril de 1963
se:;mc.Jo Oi pré,;)l':os dados da· em- I
No que se refere à Refinaria
p~·êsa, a mé::ia diá:ia de sondas em \
Landulfo Alves, em Vataripe, conoperação decresce,t, Lsto sign!fica
tinulwam sem sJ:,t·.:~,.) satisfatória
os p:·oblemas advin~oo t'e sua imque maior foi o número de sondas
pamdas. O nú~1er'O de metr.os per·
própria operação. Embora produtfma ·.:r..s em 19€2, ficou apenas a I
zindo mais
derivados leves, di'
2 '3 ci-:• cr:e se havia alcançado em
maior valor unitário, do que óleo
L:~l. A prod.::t.ividafeJ jsto é, o núcombustível (orientaç'l:> digna de
mc::) de mc::ros pe;,·furados por
elogios), a RPfinnia ficou muito
sond,1-dia, tamtlt':m drcEnou (de
aqulm do que ela programara para
26.33 para 19. 8J . Os poços de de~ 962, no que concerne à produção
scnvoivimento, responsáveis, e:n
de ga:;es liquefeitos, g·~~;:J~:rla (tipo
parte, pela ampliação da capach:a.
B.l e óleo Diesel.
de pr~dutiva ctos campos, for,,rn
OC11clui~ios, em menor número elo
No se situa aí, porém,. a sua
que em 1961 e, até mesmo, d<., qne
ma;,_,;· falha. Com un:a Unidade de
a p;·cvisâo que li próp·ia PetrObiás
óleos Lubrificantes ir•augurada em
fiz.:ra para o ano de 1962! A em1960, após de<!orridos d.:ls anos, ain- ·
·prêsa concln:u 110 poços, quando
da n!i.o conseguiu a atual adm;nisem 61 ~enn•r1 ara 176 e a sua meta
tração operá.la continuamPnte. j
p:ua 6 2 er~, àe 150 .
Tudo que logrou fabricar. até de\1as nflc pa•·ou aí
regre~sâo.
zembro do ano findo,. não corres
sr. Pre.sidente. Enqu:J,nt,o, em 196!".
ponde senão a três dias de sua
a p_,trobrá:J cónseguira alcam;r.r a
produ~ão n:Jmina~ e limitada a um.
m•~d,a de 240 baái.s por poço, nos
t1po so de lubnf!Cante.
'
400 que entã<, produziam, no ano
Sr. Presidente, a própna Petro-~
finde. con~ ?_~-.6 P?ÇOS em prot'ução,
brás previra produzir 665.700 barris
aq·;e,'l, med•f. cam para 190 barris ! de lubrificantes. o que fêz, seO'undiá,:ios ~,, c~eo. çomo explica a I
do divulga ela mesma, sem, e;treatna.! awn·mstraçao da emprêsa !
tanto, que tal surja nas estatísticas I
ê.sse desacen·c 'I
I
oficiais do CNP soma apenas I
_'-:'e!·tamente não. t~r.ão sido os 12
7. 700 barris. isto é pouco mais do I
dJas ae greve no lll!CI~ do ano e!ll que um por cento do que es~Hnara J
ca 1s<,, <s rrsponsave1s por tao
fazer!
acenbado decréscimo de produTeve a Nação que importar, em
çã(). com refll:'xos tão danu.sJs na
conseqüência, -o equivalente ao QUt!
ec 1nnmia do país, e na sua ba.tannao produziu em MaLaripe, despen.
ça dç :.ogamPntos.
dendo, no ano findo e só com essa
r:m~crã .se possa argumentar que
parcela, a cifra de 7 "e meio milhões
a produção máxima obtida pela
de dólares.
Emp1 êsa em tôda a sua vida, foi a
A previsão constante do Planü
alcan.; Hla em dezembro de 1962,
Trienal (Quadro XL- Oferta Glocom Vl'l. C.OO barris por dia, cabe
apura-r que fatos ocasionaram tão bal de Derivados de Petróleo
1963-65, pág. 120 J pa:·a 1963 é de
indesejáveis conseqüências como a.l;
800 mil lfa·rris de lctbrificantes. Se
que estou apontando.
essa Refinaria flmciona.~se a plena
Teria sido o não desenvolviment,o
carga (2.500 barris), precisaria de
das novas e promissoras áreas en320 dias para alcançar aquêle nucontradas? Teria sido o cancelamero. Como já se escoou pert-o de
mento prematur-o de contratos para
um Urço daquêle tempo sem que
a perfuração de poços? Ou seria o
a:
Petrobrás consiga produzir Jnbriinsuficiente crescimento de campos
ficàntes, no ritmo desejado, comjá em produção como o de D.
preende.se ifàcilmente que o previsJoão? Ou a lentidão na aquisição
to no Plano não n~··!·· .. ~ c:Pr curnprtde peças acessórias às sondas. a
do, com novos prejuízos para o
!alta de previsão de estoque?. Qual~
programa q-overnarnE'nt :\I e o b::~lan
~s razões, Sr. Presidente?
ço de divisas do país!
Em 1961 e 62, a Petrobrás cana.
A produção de lubrificantes, Sr
lizJu 24 e 41% do seu total de inPresidente, situou-se em menos de
vestimentos, respectivamente, para
meio por cento do consumo. Se a
a exploração e a produção de peUnidade de Lubrificantes tivesse·
tróleo; para 1963, no entanto, o
funcionado a plena carga, teria sainvestimento previsto e prope.sto
tisfeit.~. apenas a 50<;~ do consumo.
para essas atividades não atingirà
Para satisfazer ao consumo total, a
sequer a 35% do total! Isto revela
Emprêsa há tempos vem estudando
Sr. Presidente, que a Emprêsa está
a durUcação da sua ca.pacidade
desviando para atividades meno.~
produtora.
,
!
prioritárias, dotações que cumpriam
Corr. a insatisfatória organização!
inverter no seu ponto mais crítico
da Emprêsa o a.s.sunto contínua
e que constitui sua precípua finaaguardando aecisão quanto ao lolidade: a busca e produção de óleo
cal·
em que se deva m cnta-r as no.
:bruto necessário ao Pais, ún!ra I
vas unidades. A demora no trato
possibilidade de garantir a real inda matéria resultará em :iUo~t3n
dependência econômica de uma ,
cial adiamento do início da operaNação, no setor de combustiveb e I
ção daquelas fábricas, o que si2nitransportes.
ficará não só lucros ce.•san+.es p~ra
Cabe ressaltar que o Plano Triea própria Petrobrás, mas. o que é
nal, nês.se particular, foi conser.
pior, um dispêndio adcional de divador. já que previa um consumo
visas pela Nacão equivalente exade derivados, em 1963. da 01'dem de
tamente ao custo cte Jmportr.çã2
apenas 110,6 milhões de barris. Ora,
dos 2. 500 barris diários não pro.
essa cifra já foi ultrapassa-da em
dn?idos, 0,1 seja, cêrr ~ a.' ri eis mi1962. quando aquêle con.snmo atinlhões e oitocentos e setenta mil
giu a nada menos de 127 milhões
ãélares por dia de atraso.
de barris, em números redondo~
Não se comprel"nde ainda por
É absolutamente indispensável que
que ,tendo as outras refinqrias da
a Petrobrás faça um esfôrço invulEmprêsa Thtatal c;nsegu\dr opegar para que a curva de produção
rar durante os 365 de 196:l a Rede óleo cresça mais ràpidamente
finaria Landulfo Alves só flmciu_ do que a de consumo! Qne eõ'pera 11
nou durante 242 di~s daquele ano
sua atual Administração. Sr. Pre1
sidente?
Segundo consta,
a paralisacão
pela greve foi de menos de um
Da leitura dos Relatórios da Pemês. Mas, Sr. Presidente. quanto
trobrás de 1961 e 1962 e das esta-~
à r-rodutividade, a refinaria brasitísticas divulgadas pelo Conselho
leira menos eficiente é a Presi
Nacional do Petróleo. concluímos
dente Bernardes. Basta dizer que.
que também nas atividades de refi
prt:lcessando, no ano que findou
nação há fatos incompreensíveis, a
quase um milhã:.> de barris a mais
exigir cabal esclarecimento.
1

I

I

a

1

do que em l9t31, produziu perto de
106 mil barris a menos de deriva·
dos. Essa Refinaria além de .seguir a orientação falha de produzir cada vez menos óleo diesel e
outros prcdutas leves. de mais alto
valor, em dólBres, se transform::t de
ano a ano, em maior pr~dmcra.
daanilo o~<c a Nacào menos desejaria fa·bricar - Óleo combustível
residual.
Nada menos do que 43';. de sua
produção total é constituída cêsse
derivado em detrimento da obtenção de <;·iis liquefeit::>, <!e valor mui.
tas Yél'les supen:r, e que. ê.sse sim,
vem sendo importado, em escala
crescente.
O panorama na Refinaria Duque
de Caxias, Sr. Presidente, também
não difere muito do acima exposto. Produziu menos derivados (SO·
bretudo gás liquefeito) do que pro·
gramara para 1962.
A Emprêsa, em suas três refina.
rias, situou sua produção média de
gàs liquefeito 13';;, aba1xo do que/
previra, deixando de produzir perto
· de 360 mil barl'i5, no valor aproxi_
mado de dois milhõt>s e 30() mil dólares, que tiveram de ser importaCios.

Q Plano Trienal prevê a produção de 4 mllhões e 700 mil bards
de gases liquefeitos êste ano, mas,
tenct,_. em conta que no ano findo
a produção naciOnal fo: de apenas
3 milhões _e 400 mil oorris, e que
tal produçao vem diminuindo, novamE'nte ai o Plano não será aten.
dido!

Sr. Presidente. o esquema d~ re
fino ad,otado pela Emprêsa parec~
não ser, assim. aquéle que nwis
convém à Nação.
Os derivados que se destinam ~
indústria petroquímica, como o eteno, o propeno e os resíduos aroma.
tlCos, !oram obtido.~ em qu:mtida·
aes substancialmente menores rm
62 do que em 61.
·
Há, _assim, uma flagrante con.
trad1çao. Produz.se -cada vez me
nos matérias primas para a indú.s:
tr!a J?etroquimica, enquanto se diz
deseJa expandi-la no pafs

Sabe ~E'. Sr. Presidente, qu~ uma
d~~ mais impoytantes metas do go·
vemo e o estunulo à ao-ricultura

é a clivulgaçã 0 de mt'tod~ e a utl •

l!zaçao de equ.ipamentos e p•::>dnto3
qu!m:cos que e:evem a baiax prcdu.
t.lvtdade das nossas zonas agríco]a.~.
O u~o de fetílizantes, hábito nin_
da nao convPnientemPnte difun·
d1do entre nossa gente do campo
depende essencmlmente de se po;
d~r o~erecer um adubo de a 1ta rfi
?li!nc1a a baixo preço. o Prê>dUtt
Importado nem .sempre c,tá
111
alcance da grande massa rural.

A unidade de Fertilizantes Nitro.
genados da Refinat ia PresidPntc
Bernardes desempenha assim pa·
pel de relêvo na luta cÕntra 0 ' sub·
dese~1Volv1mento Sua capacidade
nommal !340 ton./dia de nitro
cãlcioJ pode ser alcançada utm:
zando-sp gases re.siduais daquela
Ref,nana ou antros derivados de
petróleo. Seu processo é flexível
bastante a pe:-mitir ê~se recurso.
Não se
compreende, assim, qus
após tantos anos d~ operação ela
ainda não t('nha atingido a sua
plena carga. Segundo divulga a Pe.
trobrás em seu último Relatório, o
nitrocãlcio produzido se limitou a
2/3 do que voderia ter sido fa brl·
cacto e apenas 5'"': ~Is do que 1
pt oduz1do no ano anterior.

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Sábadc b
Em t.êrmos de
nitrog·ênio, as
quantidades fabricadas se aproxlroam de um têrço do que o Brasil
importa em adubos nitrogenad')s.
Porque não conseguiu a Emprêsa
fa;;;or com que a sua Unidade dto
Ferr.llizantes alcançasse a plena ca..
pac:dade'!

E' lido o seg·uint.e

(Seção 11)

1 Antes que tivt>sse o ensejo de abri!'
ac;cli, a discussão, fê-lo o nobre Senador pelo Estado do Rio, meu comprmhe1ro de representação trabalhista,
.Sr. Vasconcelos Tôrres. em discurso
Dispõe sôbre o congelamentJ dos p: ofer:do, há cet·ea de duas semanas,
ne.,te plena' rio.
3 farmacõ't'ir.;""
·
pree.;s d os Pr 0 (l! 1 to
' ' ' ~...
prc;;z,e 0 tabr;so. e distribui cão de
Sr Presidente. segundo as 'li:üs re·

Projeto de Lei tdo Senado.
nf1 18~ de 1963

tó~o.~eJ~o~~~~. ~~~.et~r~~d!~~~. ~~~~~
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te e inevitável monopólio. em favOI'
dos laboratór~os estrangeiros.
o Sr. Miguel Couto - com crescente aumento de preços já absurdos.
A
O SR. NOGUEIRA DA G MA Exatamente.
o domínio, a preponderância dêsses
laboratórios, com sua fôrça econêmica,

~~~;s d~~f~:~~t~~j~ ~er~~pià~l 9~s~~·a~~ ~~~~~ia~~~~~óli~o~~b~a~l: i~~~!~~~~~

e dá outH!s pio-.
o
1mdú:stria farmacêutica do Brasil e ela aumento dos preços dos produtos fr.rto' titulas de ptojetos e instalao ccú~resse> Nacion<J.! decreta:
.
~
..
de um ano, a <\ no qcte concerne ao invest.!mento macêuticos a que se refere, no seu
çües de pNroquimica observado.'
erll 1961, referentes ao desen,volvt
~ 1 ~: 1 Pe1~. ~;az~" lei D"llltnm. ;:,ec·~e capital, em nosso Pa1s, a ter- aparte, o nobre Senador Miguel Couto.
m.;nto da economw de base dH p::u ti: d~. pu o1 k<lr,.. w. uec -ad ,;;., .i, 1 JO- C"L a em Import.ânc:a. Acima da ino sr. Argemiro de Figueiredo Naçâo e de mt?rêsse para a Se- , !a~?n1tono,. fall~.acm ao~que\>·~~~m;lJs c;ú ;;.ria fa:·macêutica existem ll.pc•na: Petmite v. Exa. um aparte?
g•trança Nacicna , sem contudo dl_l de ta cou .. at · pu r qu "·üpPriore- ao~ du3s -~ a siderúrgica e a de máqu:nas • o SR NOG'UElRA. DA GA:viA z~r c.at amente como vêm progre. ! f!'um~lCeULH'O~.l ~rer~s ~l''H de "19 ó 2 :e. implemento;; - da implantaçáo do • Cc;m pr~zer.
dmdo a imp1antaçflo de tais Um- Vige::res,2 .,er~.
j~ d 0 eze~~ · 1 ~boratúl'io~ 'c::l!:;i~al. estrangeiro na m~ústria ~ar- i o sr. Argemiro de Figueiredo.~ O
d ve. ad • a farmaci>ut'c·•~ · maeeuuc" da sua ab~orçao por es-,e di<curso de v. Exa. e, sem duvida,
rtaues É o caso por ex2mplo do i f AlL.
conj~;nto Petroq'mmtco da Bahia. abr.c~n~es. e 1. 0 ;~c,~s 'e d·r~";;.i;~; .::Jpital. drcocTe da Instrução no ll:l da' ele-;; que mais :mpressionaram o ConCUJa un1dade de amõnea_ está C')!Yl c~~~~ ~~r absonif~~~~~~ ssóbre 0 "';:·eçu! su:vroc. ba:x~cla ao tempo do ~res1- g:ezso, _nos .~lt;mos tempos. V. ~xa.
0
micJo de s\la ope: açao flxada de vei1da dêsses produtos.
i c~eu:~. Cafe ~ .ho, quan~o ~111~:'!1 o ~a n~? .mais es a ,~-"_i ~l(tando o pr~bLm~
para 0 sogt 1ndo sen1t)>tre de 1965,
A·t 39 Fi a roibido 0 fabrico e a ,l'sz:"d.l o 1ellomado ewno,n,t~t.l E·l- g~av.2 da mf.ccenua do po~et eco
d~s fáiJricas de asfalto da Bahta dist:·ibulcão. \o~ const<ltórics Jnt'dicos. 1c4_~':llv Guclm." Essa Instru?ao. como nom.co, nas ..a,t.,v:d'i~es ~onom:ca~ :
e elo Ceara, cuja tenaplé•nagem Já 1 < 't i · l
Ollt"o· estabclc:imcn·! tv:lo.s sabemo .• , concedeu, d.scnmma- scc:ats do B .....,t, T.ata_ e taco 'llJl
d.ove estar conccuícta.
tl'o,p!da
s as~:~tência' 1éjwi-;,ocial, de d·:<mente. às indú~trias estrangen·as o t~ m1is g:·c-.vc a .c:·:açao•. a":n_s'.l'iC:
108
..
<·t~·a,
"TBtis"
de prc:lulos r arma. · d:rPHo de Importarem maqu:nas e çno de um méll!OpolJO of,c:anZ1·10 P >,
Também do
mesmo reLttór!c,
~ ~ ·
j ?,quip?mentos, s:!l1 cobe:·t~ra earntial.
t~ITI at? ct.o ,?;l~·''·'·po. ~rew q:;e V~
consta referência. a estudos e pro- c~~fc:o,.
Pa ·á·••·afo único A pro•J: 12 nnd:t dv.•; ._.nq,uJnto que a, fll m~, n,tclon.1,·,, E.xa. tep. e~ . .1.a. a o P·:nsamen,o d_.
JhOS que e.stanam sendo e!abom
a que s~ refere' este c~ispo- i e:s,,:•s Ot'),Jefícios eram rec;;sados e am- • todos OS Se:n::Jc:·es aql!l pr~;;ente,, e
d~s para a construçào de un,da
~;rá feita :xclusivamen'e ;ltra- i da .o são até os di2.s de hoje.
'dp, tóda
Ciba a::;_'.'smo, por~'le_ l n::
d2s Petroqum11ca.<;, como a de Bu_ ~i\~~~
· tl
ircnlares ou impressos expllnhu_m n_so _u s-"'·m.ento dt. c:~m?·. _
ta<.Leno e Latex, na Fabnca dt! ve~; ~ c
I
Segundo dado~ e::.t.atisticos de 195f> a ens2.o dos <i~veres publicas e ''s;nr,·o
Borracha Smtel:ca; a de Tetráme. caÂtytos.49 Os ·aboratórios faiJric?llte.;;; 1 19Gl,- obtidos na própria SU MOC, fo- à.; patr~of.L~;n_o. V· Exa · repr<~'S.:.n~:~~:a
ro de Propano. na Refmaria Lan- de pr~dutos hrmacêuticos devem usar. Iram importados por laboratórios es- bem o. E.spJ:;::;.. da Casn .. se, , a·.rav~s
dulfo Alve;;; a. de Ded~cilbenzeno, para os mesmos, embalagens couve- tra.ngeiros máquinns e equipat;lrn1.o, d·~ proJ~to vn~ lei. ~- ~a~ec.e-,~,~ q=
HexanQ; a de Expansão da"Proctu- ;entas e de cus~o módico.
sPm cobertura cambial, no va :o1· de CUV! V·. E.. J · fa,a. ne.>S~ se1_1 • ?
çãu de Et,.,no; a de Chumbo Te- n.
"
. ..
..
I nove milhões. oitenta e um mil e ce:l- ~onsegu_lr a ll_!le1Jata rcvogaçao cef..',;t
traetlla. A E:mprêsa precisa esc:a.
P.arágrafo umco. Nenh:tm.~ !lc~nça 1 to e trinta e. quatro dólares. sendo de .nstruç::o. ~rw se trata de_ ;)ol;t 1.c't
re:õer qua1~ os que são econõm1ca_ s.era conc"rdt?a _para a dJstubtuçao .: ! provelliêneia dos Estados (Tnidos, c:neo de h os~ l·dnde .. a:J ca~1ta1 estra.1r~e;1, 0~
mente viáveis. inclusive diante da venda de.,ses produtos se:_n c?ncom1 milhõ<>s
uinhentos e trinta e cmco Este. quando . em coupe1 ~r ~o dr.,ocn
ALALC, qual o prazo estimado de tante aprovação, pelo órgao llcencw- mil e ~;lt~centos e trinta e cinco dó- vo·virr.ento , das no.'>sa>. md!J.s~na.;; e
sua concretiza-ção. a fim de que dor, dos tipos de embalagem que de- !are..,: da Suíca, três milhõe.>. nove- nos~as atJvt:iade~ economlCns, 'l1'"rece
não S" ima\\ne como tudo faz crer vem ser usados em cada caso.
centos P seten.ta e cinco mil dólares. nosso ap,a~1.so e apo o. No enLmt.o. o
que tais titu:os enc~ntram--.se no
A ·t 5v A 'nfracão do disposto nes- O <·est.ante veio da França, do Canadá, que se msL;\ia no PaLs por es:;;t forma.
Relatório apenas como um mod'J ta lei ~onsti~ui e'rime contra a eco- do Panamá. da Inglaterra e do Mf>xico. cont~ndo com 0 pr~stlg-:o do ·)ropr.o
de f:'sconder a fa. ta de atenção nomia popular e sujeita o infrator a
Par-a fugir ás tarifas altas que_ iJ?-- G;J~'e~·no, p~:·a ; m;tl~l;tcao de nH:noàevida para essa grave questão da multa de Cr~ 5ü üOO.OO rcinquenta mil cidiom sôbre o.;; produtos farmaceut.J- ~~! 1 ~· ..mPred:
d "?·Lsa d~ .. ,;:~~s os
petroql!lmica. cujo ctescimento, em cruzeircs\ a Cr$ 1.000.000,00 rum mi- 1 co, manufaturados. muitos laboratórios ·"s. eLos. ·· 0 ' 0 " os pa ''' >., · ·
out: os paísPs se reaiiza a um rít- !hã? de cruzeiros), obed.ecendo-se. no 1 alienígenas_ vinham, já antes me3rno
o SR. !\(JG UEIRA DA GA;\1A
mo ainda maior do que o da pró- ma1s. ao d:s!)ost.o na Le1 n~ 1. 521, de da rnstrUt;ao n·! 113, awcJanrlo-se ·ctos AgradeGo o ap:ute do e<;Lmado copria indústria refinadora que lhe ?6 de dezem!·· o de 1951.
nncion;.is e com o advento do do- lega e I;Jrilhante Senador Argem:ro
de!l origem.
A t 6o E·'a lei entra em vio.Jr na cumento da SUMOC, fácil t~l':' tm d~~ Figue:redo.
Efetivamen:.e. n.:o me move. na iniSrs: Senadores, perdorm -me· a d t~ de su:"oublicação. revooadas as comp,~tar a S'l' obra de dr•l111:1l') de
~
MJ~c"çao e de romando do mç,·c tuo ciativa que tomei de apre.'<entar proextensão dessa análise. que eu não d'!-lSPOstco-es em· cont r ário ·
brasileiro
1e meíl camentos.
projeto
de lei a respeito da taa~,;r;a,
qms abreviar para não privar o
Justificacão
J
outro sentilnenro senf10 o rle contnS,onado e o paiS de nenhum do~
,
será
o Sr. Be:er'u Neto - Pel:mte v. bnir pma a soltJçâo, pelo menos paraspectos d(t s1tuacâo critica em
A jusfif1eação do projeto
feita E:·.' um apJ:te?
c;al, do problema. que não pode cnnque se encuntta a ·política petrolí- oralmente.
o SR. N~.lG-llEIRA DA GAMA
tinuar nas condições e:n que se enfera orasiletra e a sua executota,
Saia ela~ Sessões, 5 de abril de 19!13. 1, "vm muito P'H?.<:I.
co~~r.a.Pre~idente, dese.io .iust'ificar
a Petrobrás
1·
-Nogueira da Gama.
o $1. Be;.,rra !'leto- A info:.mac,áo meu
·
pro1eto de iei. Embora seJa L?
F.~tou ce:·to de que o Senado
O SR. PRE~IDENTE:
1 que
V. Ex~ presta com detalhes tão a~sunto do conhec'mento de todos, e
saber a . apl'eCiar êsscs fato..~. dan _
.. t 0 . ; .
nb d ~
imr".rtante<; e t:>tr concreto ds, dJ;;~;r,- nece.ssário que, no meu discurso, fido lhes a Importância que mere- 1. 0 P 10
J_~ ae .e! qu~ ac~ a d e ~e: . minação a favor do capital estrang·eirc quem consignados alguns dados para
cem.
· 1 ~~ d:l~···~~e .~,e_ Justlflcaçao e. P'e0 1 contra o capital nacional. Se fôsse um exame oportctno da maté.ria por
nauo .. LH~ f, .._.e_la, t.em a palavm
apen.as a favor· do capital estrano·eiro a·quêles que não a conheçam perfe;tai
Sr. Pre~:d:m'e.
P-3tou
Pncam- nobre SenRdor Noguetra da Gama.
seria admissivel; mas subordinar~ ne~ ment.. e. Assi.lll, e· p!·ecl'so que se ,diga
nnhnnno
a Mesa dms
requenmen
tos d" mLnmar;oes. dl!'lgJdos ao
O SR. XOG lJEIRA DA GAMA:
gar
o favor ao cap!tal nacional, c;~~o que existiam. reg;strados no serviço
1
Co.1s-wo ~üc1ow\l do Petróleo e à
\Não 1oi i?ülsto pelo oradm) --~~correu . na
gesta o do s: · Eü 2 emo Nac~ona] de Fisca!lzaçã<? ?a Me~·cma
P,•',,-'Jl~•, at''li'Ps do Mm1stcr:o s,· P··,IOE'Jte
a industno tfl:·ma- '-'''dw, e de gravidade megav.el. Em- e F:~:·mac.a, 703 !aboratonos, ho1e re,l~, \''llJ c J:i:n q,a nos q !J'S ,o. c;~;rc·;~' OJ:J'llt:.. a e a alta contt'lUa,IJD:a quem aponte essa desJg~Ialda,de d~;ydos a menos de 4~, pela abs?r•
1 l''' r• , ,,; tJ'PC'l'''l'~tos ufiC,als .1ô do 'i 0 , ~ços ne ,eu.., prorl•Jtos têm s élo po,.,a ,e r acu,,ado de comtm,sta, aLr- r ao de> cap 1 ~al eEtrange1ro na tp.duS•
lxe c, n m~"n:s o,mto, ll'IP ,1oor- Oll]ecu de cleo,l~<· reCI'lltem.>·,re, na 1 m~ 'JUe 0 fato e lmpress~onant~.
tt?. tarmaceut;c8. Grahde numero
dr. r.-.1: 11 ~ 1 ci•,c:u·u ae ho'e
Cama! a dos uepcHados, no Sen~c1o e
SR. NOGUEIRA DA GAdiA - f;rt0u as oorta, ,,m Vl~tude. de fa'
em o·.t~ros or'!,l\Oo. de ac!VhtJ h soc.al Agt:deço o aparte do nobre Senador 1::~13 O·J'•o ,nu·~1ero nao pode con•
E"P" ·• rp.1r ~·11lHJs m~:·e~am drJ
ol!'ICa No r:, 2 de '!Ia•·c. 1 J'(CP'n- Bez,:--1'la Neto, que tem, .de fato, toda t 1 qar suas a v... ades por falta de
govcrnu 'll1lll o. onta rrspos:e., J. fuido tlve a non~a éle profv;11 a anla ra~_ao . nos conc~ttos emttldo:;, a .res-,m~.o.~ para comélé 1 ·r com o gtupo po•
i 1m r1 • qq~ P~''''1nos u. ossPgul! mauo'tll'a; do, c-ur,os das Faculd ides pele\) aa Instruça.o no 113., alias SUJe~ta cJe•·o~o .. ~ue mo:t 1 ou ~;us rect· ?s :r.es•
no PXr·nlle U"s 1_a nntrna de ttJo <:!e F~umacla e de Or:lonto,ogia agora a mm tas controversms. E;:;tou de ~cor- oa ·.ndu.,tna. Em ln.uO, os }a"matotros
JPte ante mte:P,,r n·ctnn"ll",
.. t, . a· e mJo~endentes em vir·· do com S. E:>". Entendoqueelatlo,txe e:o;1;1nge1ros vende'"lm trmta e um
a .•. cno.n s
c "·r
·:
. I ao Pats mais l;nalefícws do que bene·l b·lnnes e set2:;entos mllhões de cruSr P• ·'' ~en'" d"p ·n-o :11e da le1- tu dE' df· let de J de .everetr'.J do CO!.· fíc os estabelecendo uma co:lcorrêncta Zf'iros.
tura ri"' f'' t"q'lPJ'!l!Pnto.s do non•e rentr .um amoas mtegraudo. a Um- de3 1E'~l Permitindo que o cap!tàl esEm 19fil. ê,te montante se ele·;ou
c• .. .,1d ~~ ,T,l;: Co•Jrl dn rJO:q::e a i\le.;a \'r:·,Jdaa.~ de 'Vlma~ Ger,t,~. -~.~~se ~n.,- trangei~o aqui se implantasse crioula quarenta e rlOJS b!lhões.
'PIO de~atJ t.a•nbem o as, L. lo q.L, 't
- 0 dT '1 ·
-, bala
de oa.' O Sr. Ped,.o Ludovico - Pet·mite
o f1ra n::s ti' ·mo.<; re;;i:nent:üs.
.
.
.iegnndo torlr~s . reconhe.~r>mo:;, e de ~~~ae~~ 0 ~d~ r~~~~~ paranbaextenor 1 v. Exa. um ~-:Jartr?
t:r:-nn fh!::ls 1J:Hs. :-1s :131.-t \.Tas T.Zr- :lHl?;na unpu:·tanc1a.
~d
'
. .
....
.
.· , _,
,j --nria n:'J'~··:: 11 ,1 eesc;ãu de '1'Jie.
.
.
, .
e lucros, diVIdendo<>, ropaltres.;l c 11Aa
o SR. NOGUEIRA DA G~.MA _
rn:11 ., •.:pn·· e'!lt ant" dr> p;am (Mui
Estud?.ndo. Sr. Prestde1~oe a luz ~e das nossas pobres dJ~pombt.ld,lCl.cos, ::;,)111 muita hon:·a.
·
'elemrnto.s 'ie>!;'Hos, ba~earlos em ll1Q1 18- obêdas com a exportaçao das no.,>ss
o Sr. Pedro l,udovico _ Há al"'lll11
1'v;'n, 1
•
! rito, <;ôbre essa attvtchde. cheg•Iel a. ma•·órias primas.
Assim, graças à trmpo fale; sÕ'Jre êste assünto. l>'sDZ"rt171r o clisczu·'>o do Sr. JJrio. ~onclticiÕP~ penosas a re>~Jeito do :.p'J In'il'!lção nQ 113, passaram os labora- .<e qlM 82 por cenvo dos lab<.»:at.ór'os
Ar.~; h íW, o Sl. !J,..,rmeiuz (/u cama ocorre com a indústria. t'>t~'lWt~ê·Jti~a tóri(]s a fabricar seus produtos no Bra- nacionais tinham passa no para as
1
dr'.· 'll a F1 r<;:rl:•nr a. assummdo a no ~ras1l
Em conseque:l.cta, aFl;umJ s:l, usando os vastos cabed~is. de qur:: 'm'íos de es:•·an~eiros e chegue; a
eomq:o 111~3.mo o compr.·om!Sso de tra: d~sfn~t.a~ no terreno da ~mm~ca e. da jl.af\rmar que u:1:a g;~rrafa d.e água 'J'{i_
o Sr. Catei~ Pullre•'o.
zer a rn'\.t>na para o Senado e ~~ m:qumar!a moderna. E iD;dtscutivel genada cujo p~eço 0 .,. cu.sto llll r~poca.
0 SR. P!n:nDESTE:
mesnv1. -d~ntro. das ml!tha~ po~s-bJl!- e 1r:·ec!'savel que se estabelecell, por 1 - - hoje devP c tstar llrn PO'JCO r, ..,,_
Sôbre a mesa pJ·oj~:,J que vai ser .iat'Ps, de for;nnlar um ~roJeto de de- es~a for.ma._ autêntico proceEso de de.s-J Pm virtude :'1-?smn da de.wal'l'' 1.a(:Jio
1:cto pelo Sr. 19 Sec:·etf.rio.
ereto JegJ ..;JatlVO a respe1to
lnaconal!zaçao, segundo de conseqnen. da moeda era ap:·oximadament.e
c·
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quinze cruzeir<J:< e rcUn.-:J sen•lcl ven-; dor Argemir' dP
p;~:neíredo, cr>mo i rat.onos, todos poswidores de altos
<lida por cinql\eJ''·'"
1\tuai- fato absolut, pe1.te v•:!·tdico e inetor- 'co-nhecirnrntoR, pcderiam contribuir
mente, um vidr:nho '~·''
\~1ge- qwvel - o ..HJllO,Jólio c!o c,;_pi~.:J_l eo- ·para o de:sc·n·. olvimento da pesquisa
nada custa cento e
cru:e~:··):·: trangeiro na indú.t;tti?t lnrn1~"tcf"utlea no c;nnpo d:-t r~t:inLca que está em
Por ai se verifica QUf~ e
eX ute. cm no&o Pais.
franco proJ~l'(',-:,;::o. r quê e. como todo.:;
o SR. NOGUEIR'' DA GP"MA -1' l!;sse monopólio. _,, .. Prp.írlt>nte. ~~.~~!~~,,~le u;~~:::o~~-,·~;~g;., ~m~i~\~~ad';~e

contra o capital e:'t.rnn;:rciro. Não
pertenço a é,,,e grupo que, sistemá··
~kamcntc, P.Lca e; capitsl c ;,Lr~ngeu·.).
Apen~t~. refjro-n1e ac c:~pital e~:1tran~
g-:·iro rq:~1:c~ti(J n,. indústria farü~a::~!~ ...

i ;~,~~~i

2~1t11t'~">d~' ~;~·- pr~l;~~~~o;~, ~~~~::

J1[.~::~~i~~~~;:~,~~~;~, ~tl~~~;~lj;~~:y;~~1I;;~~. ~;~;::"i~~~;;~~;~'::::~~:,~:~i:;;:. ~!~ ,r;,J~~~~:~;~~t~~t[~~;:~;
:~:~t::~:~''' ,;;~.
0

, MA -

·

~~\;;~l~f,~~.~~,;:·;~:t\ .p;;,; . ,, ::·: ·1~~::;:ir:;.t": X~l::;~~~~;:;1: \~~!;2~?:~:~f:~~)~·i1f~,'~~~

Sr. Presidente. ·c::t··:~·~ tne uUl·zau.do: íart. tra,-YJalbo pnbtjcgdo

no ;; /!ia rio· nhecirnento.s clrn~Hico:-:,
r estrunq·eu·o n~t
~ua r:·rf.r")· :.8 pú.~!·ia
de dados estat.istlco~ Q:~e vão até o. :lficial e do qual ·ten~~o. erH l~d-~. .~~:~r~~~::
As.sirn, é LHnfn~avcl --- n~pito- GUI? j Di7. em eeno poÍ1to, o l)t. t-,Hu-!0
ano de 1961, porq'JC apcn;:,'i quc:·o ln-! exemplar. Nele ~e Brn·:na o. :·~~-~~ · ;,~ 'i:·,:-ce cnpital ef:t:·aG,:reiro nao ofereç~ PaclH•co.

~!,~~~;;:::~f~~!~:i!:'' "' ,.~~:f~ :i;:~~i~'~;[;f§~;;~~:~;.;[ ·~;1: ~',?;·;~.;·':};;~~.;:[&:~!:~~~~~~!~

1

~-~;~) 1~1~;:~~ ~;:~~\~~~'~n~;;~;· ·qe~

1
j
21
bilho:-•;;! da·; são fe1tas por la~,m,,_; 0 ·.~ 0 ' r~L- :e~wres n'' c •• mpo evpennwntal da 1
·~x;<'ii;'l! •lJfevenças de prfços de
1
~e~-;senta: trolados por ea.p1ta1s .a)~enl~~~ul·, · ~-~ . CH:'PC a qu·rnu i~
,
ate 7 .000' · entre o custo da n1u·tre as causas
determma·:1~t-.,;. d,o,,,·,e: Falou-se aqui. ainda h:í pouco, dat
té·.ia prima de alguns produjos
r.ntf~,, o processo de;5tacam~se o m~nr.·?üL;)
alta comUm'e dt" preços dos medi-\
farmacêullcos e o prêcu pa;ro pelo
".Jornal do Brasl] pu~_:;Lc:s.·va u1n ar- certas matenas-pnma.s e ue ;1~tc.l~~...,; can1enl:o1--~ e o nobre S2nndor Pedro~
C')lUHJmid~T norte-americano nas.
tLm do Ecrmcmi.<ta Om·'r :vlccnt Ale- de prO<!e.sso e técnica c e p!·od.•ç::c•. P 1'": Ludovlt·o 8eent1wu. rum tôda a exa-J
farmacias."
g 1:~. baseado em ô.:Uo,; f,r~·necldo.> oari;e das ;rrande~ emprésns m:.eriJa-: ddão. que ist~J é verdadeiramente! _ ;vr..üs é!diante ac:·esc':'nta:
pela "Rev:sta Gua:Jabara Industrial'· clonais".
.
'clamoroso. f.~J scrdí,ticas documen- i
onde se afirma exaV1:11ente isto, ou
Sr Presidmte. falando rec~ltemen-. ta r. que, de 1958 a 1962. esses au-1
"Uma empr~sa. norte-amprlcana
ss-ja que as venda:o. lllt.~·a]Xlsr.aram a te a~s jornais do Rw de Jane1ro. o: mentos se fizernm na base ele tre-1
cob:·ou do Govêrno 26 dólareg e
se,<;Senta billló-2.:< ne cn.:ze1ros. em Dr. Fernando Luz Filho, D1re~or de: t.entos, q\ntro~E>ntos. quinhentos e i
63 cPntavos por l .000 comp:·i!nil!JG2. A "Rev:sta G>i~' nJ.ba:·3 Indus- , S·;~rvic;o Nacional de Fis~all7a!;<'O . r~a ceis~entos por cento.
i
do~ d~ Hm produto que era ven~rial" traz mf.on;>•co2>: a:n<la ma·s' Medicina e Farrnácla, eom;rma a ex19:
IEL> consta dos tn\bB1hos da.s Co- i
d1dc ac nnsumidor por 175 àóla2
mt~ressan_ tes ao -~~~'.'';,":'.n,,t•·nr qur 11~ tência dê-<se monopol10. _.Anll«<·1u1, Q'; . 1_n1ssões de Im;t~erito . m_a.ndadas rea-~
rcs · out-ra emprêsa v tendeu ao Go1953 a 1962 a.s ,e,,,_,,,, df' produto. vat dmgtr-st
ao
Go"~>erno pet.. nno lnznr pelo Governo anlcr;or e pew
vê:·nc 1.000 compTimido.s de outro
farm~cêutic?S _no ~~·.s::il s~ ..,e!e~nr·al!' 1 p:-ovidên-.:_1as no_ sentido ..,cle. c:mb1;· .a: atml. Não é. portanto. c:em?gogia 1
produto por 25 dólares e 80 eenàe cmco b1lhoes p.l.:" ""''"''·rct,., b1-: propa.gaçso cte.,.,.es canc"..s ~.:e. ·'oJe, dizer- se hoje, no Brasil. que a nossa!
;.avus e por 175 dóLares ao povo
Ihões de cruze:,o~: . u 0·:.~2 eqmv:1le a('· ",niquila compl::ta:nente a-' H :JVldade~' indústria farmacêutica fabrica remé- i
m·r!e-~>n,ericario.
CÉimb_io de ~?dp t>f!' l-""·iono. ': r:pntf: ·do capital nacional aplicado amda !la: dio~ para os r:co~ e não para 00 po-!
O técnico Sidney Margolius ree .~u.mze muhoc'.c; e: q•':1t: C.'>:.en·.os m~l . indústria de remédiof. em ~soPs Pa;·;· · bre;J, porque ê~t.es, in'-Plizmente, re~'\'Pla no número 15 de "Labor :r,act
do"ates.
.
. .
o sr. Pedro Ludouco - _ enn,,e 1\st.icamente. dc~grr,.cadamenle, fstao
Hook''. que o consnmidor norteSr. Premd~nte, e J~l'•?rP,,saJlte ,_ ob" . v. Ex~ um aparte'?
, .,
expoft.os a mor~>er inanes na mi~éria.
r:merícano é obrig·ado a pa.gar 40
~,_erva r, com oase_ a:nn~ _1;~ e•.tat' ":'.~"
a 5{} ccnt 8VOs de dô10res por uma
0 SR. NOGUEIRA DA (,Ar., A -·-:;:em mfdicamento~. Nlio há poi;Sibice 1961 -:- o qtlf~ " cxa:•: e e cu '--0 Com prazer.
.
i !idade de 0 pobn. d€' adquirir re 111 écá mula de TETRACILINA ro an·porque f:g·ura no:; nhtnnos da Co- I o sr, Pedro r.ud(Jl'iCO -- V. Excr-: . ..
.
n ,. h·
,
elo•J
tiblóLco que mnis ;1e vende no~
n1issão Parlnrnen;ar de lnau~rito e elo i :encia d seu te prob:ema impn; 1 anri.s--: dH·~ a~s pre_ços e.~~o. c .an ..-es , p ·
J<;F UU.) rmbora seu custo pan.
Grupo de Ttabalho rr.centemente or- 1 ~Jmo pa~a o noi;SO Pais, p:·mdpa -: qfms 5 ~0 • hoJe. v::>nd:dr.H• nn" f<trrn;\.a indú~tria se.ia spenas de 2 e
g·an[zado pelo ÜOV•~rnn Federal qu" l ~ente para a população pübre ();:,:c ~~- e rcrar~as.
'. .. . d t . \
meio centavos de dólares .. ,
,]á concluiu as suJ.•-: in,-estlg:aeõe.~ eamponeses e assalar ados c;l<e não!
8; 0 < co~uec a~ 3 ~ ca.bas e etm- 1
., . 1
,
" .
.
.,
--_""" ,.......
~··, Q''~
s":s
. _,_,.
ao--,
!l'·~~,,"
gun .a. D'· se,mr,
e. 1·ntere•san'
o.
-<e uv,.,
~·
'• ct<><.... pod em pagar Ierneu!OS
.. ,.,~, naiJ .. det>lSe aun.en"o. Amda
d
Lhád pou
,., .. 1 f Per
" ,·
v·' nesta
p l st,fl. con.
sas ernprêsas, as. m,.;,
imP'>l't;tntes, atuais. Afirmei há pouco que 'ls la-1 co, o nobre Senador Pe ro _u_ ou~o eren,Ia, o r.
Jc,or ac 1ecc.
1
Vf'ncleram em 1!!6•.1, m~.is dP um b::hão boratórios despendem trê.S bLhbe,, fie I falou nas despes.a,s . com pub.ICJdacle
•·quanto i remo~ nóo pagar por
de cruzeiros caria
mna de h~. n•,;rn cruzeiros por ano, só é'lll PTO!Y~anda! Elas montam; ~:~m r;n;ente,. d~- .acôressas cáp>,ulas q,uando nossa intotal global de s<e. bi!h?~s se;.scE·n- comercial. e, por êsse rnot.ív·.), é raro! do, ~,~rn. apm a,.7,,"·" le.t.~~-- p~I,ce~s;r ~~-~
d1);;tria fal'lll!!ci'ut.ica fôr totaltos e ~uarenta m:<ho~-~ ae cruze:r·--·s lo jornal que cogita do a.ssunt:> para!~U~J,-.o~ .. em -~O ',das ":'~:;:''"" g .ali.
mente absorvida e começar0111 cs
com diferença peqnel!a di' •lfct>- para I censurar es'\es fatos. E' pre<;;;o· clis-: ;,llando a, c!< ma,., 1;:-:ctmtll.,R ~o _Pa.s
laboratórios a vendê--le.s também
cuha, na ordm O'\' v' 1 encll'_;ar:
l,., 1 ~t 1 r 0 problema não só no sr.1.:do · 'las·am, apel1 as, 1 84 · em Pl:bll<'JC:ad~,
aqui no Brasil?''
~cmo na Câmata dos Depu ll.d"~ a- dos ,eus produto . Ma!'l al:m de;;;se8
.
Pfizer C'orpo;fllio l' '•> 'Rra,,L
,.
Govêrno põe um P"lacl 2 lro oa,toE exces~;vo< em publlcJd~cle
Sr. Presl_dente, o nos<o Pa1s pr~La'Jortelúpica n.,~·.(.' 2 A.
• er_ ~e 0 tad de cosa_
, recaem no PI<ÇO doB remedtos, que ctsa do c lpttal e;.L! ange1ro que se dl9•
0
· ·'·
lacaro·e1am o aument"o do custo, de-- ponha a v1r para '\qm trabalhar ;,m
f:·.A R.S A.
a es e e..'>
Fol_ltot:ra e \~'tetb
.
•
o SR. NOGUEIRA DA GA:VfA - vemos constderar outro a,pecto já au,n! setores de relevante inte;-êsse para o
Qmm .•~a Rh::w:a n,• ':'"'' ~
Mu1to grato a V. Excrlênc1a.
1oca:ur do pelo Senador Vasconce~oo ~~nosso
oe,envolvimento
econômtco.
Produtos Qu:m:c q, Cfé1A ;::: · A.
1
Muitos dêsses laboratóno,, Sr. Pre- 1 Tõrref: _ o.'< gastos exce<sivo~ com f.S l'illo, porem. dêsse cap:tal espoiia};..,nhnm à .o,D, ' .. •; , ••• ,, - 0 , e 'Jra-~ bidente, além dos lucros e dJV!dendos 19:nostras de luxo. de e111baiegem ma I< tivo que apenas vem montar sua..~
siLi,·o. Out :o· t: ·, • ,: 11 ~~ .n C'trangC'i- que remei em par,l ~ue o rxtt>, JOr pa- :'!XUO.-'ls, ma1s l"lr~s do que a dO'' rnaqmna' pala expl::lrar produtos de
rvs. L.ltda.s-!. ·,•1 ~<
- ••
3;· -c~ 1 e The gar royaltJes atM tn.t'ares da m~r~fls prrt•1r,1es fran:-e,?s rna1s fmos.
I ('ODS\11110 fo•·çado. Dêss;; capital não
Sydney R'l:-~ -.,, .',, ~ c 1 . ' r o mesmo que él.s aqm_ expwmrn e, n «ma .ona , Os remedi os. Sr. Pre~'dente,. nilo, prFCJ'-8!í1o<; a ésse ~~pita! cte·:em(l'i
1
,
_rcsp
ctJ~-.:<,uc'>i:
a_5
Piilhõ_es,
'l~O;
das
_ve:;::s.
sao
~asa;s~·
l~flt"
::e~
•i:ês.;e..<
~ao
fe,tos
?arrt.
aoonnrr
,_as
totle,~P.
'i ~por
o_ no:-so eombate,_ pm·~~~"'
8110
01
2
1
tmlhoes e 8\JO n':l>.,n ne cruzeiros.
labmatOJJ?s._ O pa,a.nento .?e.,se,,<:das
sénllora,,, 111.1s p31H C\Lai doen.".:·' u~ >"la ve-rdar:lenamente p·~·dato"o
Em 1:3(i2. Ec---!tl'.ldo t'_lcJC" , ;b\tísticos. ro~all!es _H?-Cide pr.<<1dament-e so )l'E' !'.S 1 :\'ão ~:ão amo~t.ras de luxo qur r:lHc i da no<s<t e;conGmia, da pcup8nça úo
qne lmnbém c'lnH'''··L -_,> 1·ios fon.m poore;; d!vtsa.s que o Brasil consegneivalor ou efe1to aos r:ornf>dioi'. E' prP· ;nc .. s p0vo.
w-nd::;-: pxcede- reumr no s.xtenor. :rudo 1~-so mos~:·a 1 ciso que o Govérno .<e di~ponha a pô!'
05 labo:!ltório';
0 pobre. no Br· ,oil, não diapôc d,
ram de quatTo
r;·mpiros.
cl~rat?ente ~rque nao temo~ urna m-\ um pa.radeiro a ês5e absurdo que ·:e recurso~ para comprar remédio~, rei':'-r. Pr?sidci~i ,.
l1 úmero rl>' dnst.n~ . n~cwnal. O que. se< fa~z
pratica hoje em no~so pais. coibindo pito, e a uwior narte de nossa uolo.'Jor:-:.tór'o:::
'!<:'nda" rnt;·p nosco . a1s ~ ape~as a rnampu,~cao c e i não ap'nas ê:-1~e si< tema de pu1Jli-:í~ pulaçao tem a wâ saúdé entregue' à.>
·q;mtroc:nt(•·'
m;Jhões, e\·maten~s primas IrnJ?~rtadas. Em ve:·-:dad_e eara, como também es>as arno_s.
novecentos
bilhão de dade, esses- Iabor~ton?S, embors drs- trat de Pmba1agens ricas e. t3mb(·n• própr1P.s reações de seu organismo,
crnzeiros.
a•Ja ven- nonham de maqumana moderna. em as a.rr:ostras que são enviadas aos e;: tá exposta. aos influxoE. da na tu•
dPram acim:l
- ~1\lhõ~s grande parte_ tê~ necesiàaàe. de im- méclLos desneeeC~sàriamente. Bastar?.. reza, sejam êles Iavoráveis ou desfadr cnJ7,•iro'.
0 total rortar :nf\tftru:-pnma do .ext.er:or. por- que os laboratórios remetam nos m~- voráve:~. 0 povo de< ~:·a.ç';tdo e pohr~
cwe ven• que a lllcl•I_stria farmaceut!C~ amcta dicos uma simple~ circular explicat!:•,., do Bra.s1~ está apenas -;oh a prot.eçãc
" rdo~rntos cten,ancla c.:rc~ _de s~tmta ~ c;nco por da fórmnla aplicada no medicamento. d€ D~cus. porq11e de rem•'dios êle n~tç
1~i_cs
Q'-""' ·mn a 28"; cento
,rnater:a-pruna al;P!1 1"-'e:la,
das combinações química~; a que ehe- pOtit: Jbpór ·
de du~enO que "~11:em os laboratotno~ .e lll1• garam os técnicos que elaboraram a
Sr. Prez-lidenle, na aula inaug'Flll
eh Cl'l'~"i- port_ar o produto manufr.. n•·aoo. ,ou fórmllla, a fim d~ a.ne os médicos ~o que tive n honra de proferir na· FaA
ime ven- llemi-manutaturadc; aqm apen~s ~r- nheçam as preparado, e a ~na apll- cnldadt c:e Farmár.la e OdOJ:tologia 1c
ilh(o rl, reallza o acabamemo_. o_ nroclu!o v~n; CW'a) ,~.ra 0 ~ 'iiversos c 8_.ws.
m!'u Estado, a 2 de março Último,
-:-n .. '·> '' em fase de elaboraçat• fm~l e aq111 e
y
"
Qxamin~-: este ass,mto sob seus vá.
dPram
·~~-.,,q~{;. ~~~~= completada a fabric?r<~O.
Não é preciso que se enviem amos- rios ângulos, do modo mais amplc
zeiros
de !l 2 rt,.
Os laboratórios estrHm,eircs d2.o tras grátis para os consultórios mts. possível, e assumi com os acadêmicú!
Por esas
.,1".-W ,,. v.'] que o." portanto, no Brasil. a tíltima d<>m[\0 dicos, que vivem ch-eios dela>~ e. de 1daquela Faculdade e, scbretudo co·
de mais d;• o:r.:;cc·"''''
·• ·
1 1 nesses produtos e o fazem. Sr Pm>i- vez em qua'Jdo, as ,jogam fora, ~;ara jmigo m-'3mo, o compromisso de d'!l
m '.wP~ w~2 ~;~; dente, - o que é mais lamentável - se liv~arem dP.- mesmas.
n'i.inha contribuição para a sülução.
cr1ram 63 8 ~~ 01 ~
do- sem oferecer :w nosso País o el:-O Sr. Mmn de Sá - Pura ver- ainda. q,ue pardal, como disse M
do total. 'P's,r.';
n;.l!1entam. por',,~~ t_.-,
menta de que êles dispõem que é dade!
·
pouco. dêl'se magno :>rob1ema.
'nql1estionàvr!''' ,1, ,o
a aparelhagem da t.écnica. Os funO SR. NOGUEIRA DA GAMA --1 E' :'1ecessário que tomemos provi·
<h h~ ;JOnco ~,, reL'·t·3
cim:ár'os que .serven1 nos St'W> :abo- .Sr. Pre;;idente~ nl'í.o estou fa!,ando tMneia~ rr,ra conter o~ pn:ços dos r~

em 1961, a. q'.13IN!•·,; f'
ultranassaraln en.1
bilhões.
Sr. pre.sidente . rü'"'~'
1
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médios.

9

deapeito do período !nf!a.-l

ci,mán.J em que nos encontramos.
Várias são as aJt2Inati\'<t.S q11e temo.>
diant2 de nós. Para a con ,.:nção d:
preços, em períodos de inflação, são
usados o.> seguintes processos: primei··
ro, fix1çao de preços; segundo, ra
riqnamcnto; terceiro, 'mportação un
cheque: quarto, suos1di.o.

1

i:{ar do co....~geL~mz·.")to. n1e1..1 prej,~<·.) · ·r. o :\r 1~-.--~h;}_·,·:
tnixar' o ~:h: . -~~PtJ 1 o ~L ·.:~ 0 :?22 do Regimento Interno
também da aboli.ção à as <m •.;- . :e :~:." ·, ,:::ç·;~.
diz S. l>:\a.:
1advçrle que a Indicàção não poderá.
t•as grátis. E mais 1\ltlda: ;Jl'tlJbe sua!
"As fr 2·.,ü·.··.rç:; crL;c:> 110 ~-~stema con.er '·,; '":'~3tão 0:1 çonse•.ho a, qc.al-

·1~.lf

~cgi•..a

:.<is<.ribuição, determinani'.o que a pr0-,.
quer Poder, ou órgão seu. no sentido
r.aganda dos prcdutos :.· qu;; se refere
eda~c\CiJrl?d <'e B:·a::;Jia be:·t como de :·~"lit.at ato de determinada ma..,.
·t·
· f ·
as c:e~:;.:~f:nc·:8.s O~'}~.e~·v.;v~-~-s nus seo u1sp~s1 1vo seJa e1ta. exc~nstvamen1.,~ira".
le aü·avés de circulares ou imp:·.;s.~:;s
tc•·e.s de Saúde Públ'ea, A'C~.:.o êc:.
Tal mandamento nos impede de soex'plicaLiv:s. Os labor~.~óric;; o7Jcet·ãe~,
c'a Lcúico-Hc .L•hr
'
llr't<lr prov:ctsncias ime~iatas a ê.sse
cGHl a supressão ôas a:r:.:·st,·:;,;;, z;·átL,
· ·'io t~;:·ni.co para solucionar defini•
uma cccn-.:,m:~ apre<:!.:Í.it'l.
\
· .,., ... ,.,, c'>mG r.E''"<:i~'n se impõe
E' evJ·:entc. 8". Pre;;id~·l~f que ni\
a
;i':~1~-~:ci~ dO~ ens:.~~- ~~ffiJ.iÉrasília. as~
poetemos cugitar de raciouament·1.
D:.tr8.nte ê.sse pe:·ícdo dt u:~1 ,<::;..; hJ.- !
, '::nH!ad~:t etn reren~e Hea'.12rim2nto de
Não se puciem racionar remédié'S. O verá t2mpo de sobra p:oL
u·;•
f'·>-l'
·
Tt1for·;n~1.r·õ2s qu2 apresents.mes. Mas,
remédio ,, feito para ·'e! ver,d:do e n tu(l-Js ccnvenientes sc.;:t 1 l':~;:_~L'. LL.::J,
de n1octo a at.en--·.et' q
do
c:e i'-'.::'J é verc!ade, e, se tzn1bém é verquanllrl~rle cert&., d.':":'·errrdvada, co.ns ..
fÚCJ
d:1d"' que. de R:!i!rdo com o urti:;o 9C-A,
tante d·: suas fúlll!Ulas. Não pO·'' I)Qvo e d~s Jaborató;·iu>
B
·· , ,
, '1 nda do H·';im"nto In:'<"n:-,
eo~a
ser rac.!.o:naào.
. Cogita !ambém meu pr•Jiet:o, JD -~r. '1
c':ok:.:,, •
.
.
, :' ,,,, ~' 1 'l C'u·':'<.jo cemoete op:na•· sôAccnt?cc, Sr. Pre31denL\ qn~ .e1n ·1re '"p::0n0~;cões le_?;·islativas pertinen•
Racir,n,,m-:;e, em pedodu de 'n!'ia· tlgo ':t ·, ~;1;:; en1balagens, dL·pG·no.o.
; Art. 4 ~ 0 laboratórios fabri- ! requeJ4tnento d~ Infcrmações que llá
ao D's'.r~to Federal". é lh() faculrao prn:lutos destinado~ à subsi~·~,~
s
I
P.O\ICO
ar ""·· 0 11''€'
"
eo!a
c·•O·J
'I'"•"
fll'l' ''"l"l
~pl'esen'o•
P''OJ'"'O
cia ou mam;tençiio de determinJ.dl ·
cantes de produtos farmacêu~icos . (' .. ' 'I::''.'·
:.~ 't· ':'
v• ~ '· ""'~·
' ·:
. .
'~- ~ , <> .
""
'
n
devan usar, para os mesmos, em- I o::,as.mo _d, saL,n.::_l o p~oolema JU"
dispndo sôbre a esoécie, nos
serviço. mas não se racionam re:nr ·
balaaens con>;eniente3 e de custo , at;Ola vom sendo t:nfre~tado de IlJO,
i·~u3:m~nte regimentais \arts.
dws de3tinados à •;!.:ta humana, li
~ dlco.
IJ?elo Sr. Ivo de Magalhaes, e que era
s<::Y.U'ntes).
,. ;,''de cm do,·ntes,
0
JUStamente o que recomendava. naqUé·
F's o D~opósito da presente indicaNão '" pode cog'tar. por outro la..-:h
Parágra;fo únicJ.: Nenhuma 1!- la .opórtunid:lde. Assin_l sendo, jui- •·3o. o•;? snl:nnet':lll<;l-' ao :1lt<J . exame .
d<> llll!J''rtação chamada em choque
cença sera concedida para a dLStn. ,1 gue1-me no del'er de v1r a esta tn-kh :!u.sc:·ad.a Com1ssao do DtS~nto Feist&' e, a importação para causar t;>n
buição e venda dêsses produtos, : buna para manifesta .w Prefeito de I :!"•·ai.
choque contra aq,uêle 'P'UPO que c',)..
sem concomitante aprovação, pelo :Brasília Sr. Ivo de M:agalhà:s, não I Sala d2.s Seosões. em 5 de abril de
mina o mercado. Não podemos imórgão licenciador, dos tipcs de em- I só minha solidariedade mas também ' 1833. - Catete Pinhezro.
portar remédios em maior quantidade,
ba!age~ que devem ser tLSadcs em minha admiração pela decisão .de S · \ 0 SK. PHESIDENTE:
não só devido a sua multiplicidadP. cada caso".
Exa .. atendendo aos rec,amo.s os ma::.:
·
como porque não podemos saber. a
.
,
. ..
.
vários. da população dt' Brasília.
. A Indicaçã.o que acaba de ser lida
priori, quais os que devem de pret;;~
O ProJeto esta red1~1:.to em termos · Estando esgotajo o ~cmpo regimen · n2'o no\lre Senador Catete Pinheiro
rência ser importados para estabete- que pernut~m aJs I:·ropnos laborató. tal, encaminharei à Mesa a ·ndk,t rlep·"r:de de apoiamento.
0.; Srs. SenadorP;;; que a apóiam
cer, o choque, o pânico, o impac"~. nos, apre01a-.:el econom~a em _um _ano ção a f!m de que a faça chegar à
nos laboratórios que concorrem CC~m período em que os preços vao ficar comissão do o:strito Federai. para queiram permanecer como se enconc~ngelados.
que, esta examine principalmente cs rram. rPausa)
preço9 exto_rsivos.
sr. Presidente, sei que meu tempo problemas atinentes aos planos de enApo;ada.
Não podemos cogitar .::lêss~ tipo de
esgotado e peço ao SemHlo que sino de Bras!lia. o estado de conA Tnrhcaçã.o vai às comissões comimportação pa.ra evitar a alta do; esta
me releve. A ma"'nitude do assunto serv~ção dos prédl_os escolares, a si- pe'l",ntes.
.
preços. Podemos cogitar -- e isso o obrig~u-me a estender um pouoo mi- , tuaç~o dos po·ofes.so:-es: o .prone..;s.:;. dt: ""'H~.-areo:H~nmentos sôore a ;nPsa que
Govêrno deve fazer - da importaça0 nhas considerações. Mas as termino 1 adm1~s~o. aspecto habltac_r~r:ai, mH'l' .~·S,;,r Irdes pelo Sr. Pnme1ro Secrede matérias primas que infelizmen'f' t..qui, Sr. Presiáente. deixando ao Se- \sal!lr1a!S, fo.~a. de aqm~.çao e em -"L-.
ainda nos vêm do estrangeiro em na.Jo da República meu mais caloroso I p;ego de ma' ena I ,.cte ~on~umo. fu_r:
cêrca de setenta e cinco por cento e instante apêlo no sentido de ajuctar Ic10n;:me~to_ do ens1r:o _mdustnal, s1~
Sá o lidos os seguintes:
D:sso, sim, o Govêrno deve cuidar. o povo brasileu·o a venetr as dificulda- tuaçao Jttnd;ca d.o orguo que devera .
mas é assunto que só pode ser 1'e·- des com que hoje se defronta, apro-~ ~er o en_carre9:ado . do ensmo publlcc
Rei'1PHimento !1. 87, de 1963
·
50lv!do tecnicamente, com mais de- vand' o Projeto o mais ur·-~e:Hemente 0 Dtstrrt~ F't>deraJ_.
.... ; ,1
'
~
Sr. Pres1dence, de.;te modo. complE'~fnhor Presi:lente.
mora.. dentro de um plano de estudos ,F--"~Ive
·
to minha d2núncia contra as influde um planejamento. A providência
Não pcdemos ficar à e"pera de so , ências negativas. por parte de elemen
Nc•s têcmos- do
tntrrno,
q.ue se impõe para deter a marcha :la luções procra.stmadoras; ao cont.rá- 1 tos estranhos ao se or educacional i •rnho rpqul>.rer a
''" •>~e!ência
alta dos preços é 1:gente, ê instante
'i.u,
ei·e.vt,nos.
para
a.'eaue;
a
umd
...
l·e·-1
que
vêm,
de•·i?
anceonten,
pressi~·
I ·-eJqm, soiJC:tadas d::> ?c1:.·,· Px. er•Jtie não comporta mais delongas.
et ;sida de imperiosa, aJot.ar .tr.: uJas nando o Sr. P~efeito de B1:asília. nJ I vo. a :·ave~ . do Mm1ster.n d.t FazenAssi~, Sr. Pnsidente, se não pude c.·~azes lf::· domccm ê.,se mal t J sen~ido de não s_? suspenu~r como im-l da, Hs se~umtes m"·~':'maçõ,•s:
o Govêrno dar subsídios nara mino. grave. (MUltO bem. MultO bem. PaZ- pedir_a pUbhcaçao do ato po'r s~ Exa.
li Quanto o Go~·?rno b:·c1Sl'~:ro rera.r o custo dos medicamento~. nã•.> mas).
em ta.o bo~ hora ~.ss1_nado e tao ~·e- ~rbeu rr.1lmrnle con:.; r2:iul aJo- elo II
vemos outro _meio senão estabelecerS DE T
clama?o _pela ~opu.açao. Essa. ,a ~~-~ acii,·cJo d;J trigo;
O SR. PRE I
N E:
terferencra estJanha que lamen.amk,
2• F•1· a impcrtâncid 1._,,-.,:,:da :tniimos, pelo período de um ano, o con
0 Projet-o depende de apoiüne;1'-J pt>rquanto parte de pessoas que de C8da rle :lcôrdo com o .:! -.·:·e:,, n" -..•
geJamwto dos preços dos remé.uios
do Plenário.
n~nhum modo deram sua contnbm- 50 621. de 31 rle maio de L:"l:
'Minha opin:ão é co.ltrária ao conçao, ao ens!n?,.
, .
·' _
3l ela q:wta dl•;;tina'la <to E-':1ilo
gslamen"o de preços em período Je
Os Srs. senajore<; que o {~Diun
E neces~aJ,o, e unpe1 .o,o que ao d» Gunnc: bara Q'I"' . .
·" , .. ,
inLJ:•ção. Tenho medit:Jdo demorada-- queiram permanecer sentadns (I' a v. Sr. Presidente dn Repúb!:ca e à Na· o a'
- .. s do pJ.' e.a, \.d·
men•e sobre o as;mnto e não me a:<: .. · sal.
cão sE'jam den•mc'a "'"s a-fim de q"e .~ ;;; 1 !J d
s
ma ria a tomar tal atitude se não mE .
inf1Úência n;q;,l'lv~ "ctos gru~os q;;~ __ ~sc'nadc~ (~~~';;~·,/''
~;);,~:. de l9C 3.
encon~ra,se diante :ie um caso 1'L i
E.s.tá aprovad'. Irá ils Comi<."õ~s de se formaram em Bc·:Jsília. não venha
rfputo cx:cpci!mal, de grande u;gé::! 1 )c::.c;itLli\•i'io e Justiça_ de SJ.~•de, ·de a impedir o cre<cimento desta cida;;ela1_J·n;:"'., ,o:ução qu~ não comport.~l , r;;concmía e de l',inanç 1 s, ':!epois de de que m:litos cGn·•idl'ri!m a CapiraJ
Rnf' ·
t
. 1 "~
0 SP.
c·
~ ,,
~ oulJlícado.
da Esperança, a Capital do futuro!
\,.. __qerm:en,O n · v, Cí8 1:.; :!.
Bem sei qae o conzelamento de pr~- I ' • ..
. ..
•
El'q o que tinha a dizer. (."vluito
R'"quei··o, nos ttrmos
ços, num período de inflação, pode ce-: ~-~e~a a. paJav_a 0 n~?~~- Sa:l> ;.; r bemn
, sfJam solicitadas do Lxm•
terminar o deslocamento do capital ·~o.d~te p,nhe~o, nos te~m._, do .'\.. tlO Sr. Nogue;, a da Gama 1 eas 1 t1 o da~ Mm as e En ···'l.u as 'e'itli"' "'
para outras aLiviàades mais rem une- "J lo3, do Regimento Incerno.
sume a P1 e•.3dêncza
m:to ·ma••ões, referente: a PF.'L.O:Or:~.tivas e que, fo;·a da área tributária
O SR. (~ATTETE PISHEIRO:
O SR Pf:fo"'HH :-óTE
BP AS S · A.:
p::ssam car mais res:.~lt:tdos aos que
·
' ""'
'·
:
b3,SJ'O em ba ·ris, foi ooie~o d'
as exploram. Ccr.1pree'3clo as desvan(Não foi ret:Jto pelo oradon - Sr·
Sôbre a me.' a indJcacão que va; s•r 1 1' Que quant dnrle de
t 8 gen~ do ccn<~l:tmento mas, no cam
.>re:sidente, Srs. "'"nadores. está quase lida.
·
t.açii.o e:11 1962? Qual a
po dos p~odutos farm>~éutiros. nâ·') ;}á '~"c'a(o o tem?:> regimental. De<:ejo,
E' lida a se.é..nlinle
min-~;Jt~ ties<a _:;;:portarão? Qn~I 0 ;ou
C" ra saída. A ganàn:·;a c'os. dono• de, ··:'.tretantQ, apresentar uma incticaç5.o
..
m'lLha.n,e r;n ao 1are;:. e e·n c·,·uz 2 't'lls?
'laboratórios é treme':l:[O'l, e, M:>in·, é ·:e não lJ-..
"''l'fc:·ir para rntrd
lndiCaC_ãO n9 1, de 1963
21 Qual f\ sistP-m:íLic<J dE' VÍllC'1k;h
indispei!.Sável que tomen·"s u..'lla ati·crtuni:tade visto ser m~~ivadll por
E'lltre as quantid:ld 2 s de óteo rxpo:·tude heróica contra ~:;~e mal que creo- "rj J da m11-ior gravidade q<'<'. des:a
Nos têrmos do artigo ·220 .:lo Regi tadr, e a eh óleo impo:·tado? E'E;'I v nce dia a dia.
~ribuna, venho de:1Unciar a S. Exa. mento Interno, tendo em vista a cem- cular.'i.o ntio dnm3nd•)'' r.o mee1G:· p:e.
.
.
. ·.
Sr. Pre~i.dente da República e ao peléncia que estabelece,
çc de expo"tação c!o óleo i•:iÍano
1
~ proJeto. qr,e envi~l a Mesa e Já Congress) Nacion:J. TJ!vez seja êle
Indico à comissão do Distrito :Fe- a<1:1é:n ào cctaç5o inte·"·'''ci''lD:? .,):1P
fm hd~. cmda do_ {J<l'I~C.· ·nJc:nco dos' ; cc;1h'2cime<l''} da C•.sa, porque tôd.q dera! 0 exame dos problemas atinen- Dl'0i"'.·q fo:·am ocasionwlo' no Pa15?
preços, pelo p2nouo ·je um ano, to- 1 imprensrt o divulgou.
tes ao Plano d e Ensmo
·
31 '
'
·
f .,
mando por base os or<:~·)S vi:!cntes a. 1
para Brasília 1 _ <.v_' .. 1,)•0' navio; c:'":'1 2" c':C'c!os
IUé'la l:cc:,NAPE, no r:n? d~ lPcn
31 de dezembro de ·l!lfi~. Prer:isamos: Trata.~e do ato do Sr. Prefeito de especialmente sôbre:
adotar providências.
um ano será i ~o:qsília decrc.:mdo a int:>i'V':'"~jo nas _I) o estado de conservaç-ão dos pré ;' . ru·>p~? montcu êFse ~.,~. :·.:'·' ..ncc:bastante um ano não quebr:trã os po- 1 3\mdações do Distrito Fejeral, em d1os escolares;
1.0 er-.J do,ares e cm C"ll?ci"r·'?
derosos iabontú:'i :s ~ 3 ~;-a!lg?lr ··s. mr,s
_ ·:~ia de repo' '" 7 " manife 'qIIl a situação dos professêre;;. quan
4' :::>:x:'tem na vi os af;:ot ·::os :·~,:!será suficiente p:ll'a q:1e -0 G.>vêrno -,,q de todas as font?.q, A.~ re~hma· to ao processo de admissiic>, aspt.ctc --a,~:lo a cabotagem?
estude a matéria ~om a t·j~nic.t q•Je ·C os vis 2 m principaln'~nte ao setor habitacional e níveis salariais:
51 E' verdade que a
,, c;
ela reclama.
• €'-·'·:~o ~:1 jJs .,,·o!J'"·"'·'< a!' .. ,:·3nnn ~. forma de aquLição E emprê- ryr:c!2:1de ve:~"·=r nav:os r
a •:1•
~os vêm <esntlndo os trabalhos escoht- go do n; ' 1.·?l'i<tl de consumo:
dustrh'~ do No•·,]·': !o9 0''C: o mr>nO assunto é complexo. Sei que pre. res no ]:resente ano Jetivo.
IV) o funcionamento do .~·:lsi:lo in ta.nt<' da tra.rFaçi'in e '1.!~1 o ·. ,o.:o:- efecisa ser examinado a\erJtamente, mas
dustrial;
tivo de cad.a Um d1" na•Ji:s?
é indispensável que a marcha da alta
Lamento, Sr. Presidente, não poder
VJ a situação juríd:ca do órgão en-61 Po~·aue a PF.T'~"~ ·~"c; :Jl'Pt~ndêsses pr..,~a.s seja detUa. Entã), par::~ ler. p8rQue o tempo não o .permite. as . carre:;:ado do en2ino público no Dis i de V?nder na•;ios pr<'"JTÍ"' 1 nnnrio
que esses laboratórios nãD se nnham razõe& do Prefeito de Brasilia, Sr. ; ~rito Federal.
! está efetuando parte
da cabotagem
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Sábado o

(Seção h,

Abril de

196~

oom n!lvio~ afretado:;? Ju>ctifiCi'-•se es- 'ploracão em 1961 e em 1962, a fim de 1 . 39) Por que· a :?•n_· E OBRAS p.rodu- formidade com os cronogr:::.ma, préfia pol!t1ca.
.
que .se executassem poços pwneJros?, zm menos eteuo, p;·openo e re~1duos 1 eotabelecidos e a rovadoso Effi Ca"O
7J Qual o nume;·o de •emp; '-'gados, I Quantas perfurações foram iniciad<tS I aromát.Jco.s, na H.euuana PresJdtute ~- n~gativo dar as r~zões
·
,
por refmanas, d.a. emp;:esa, em. de- em cada ano?
Bernardes, em 1962 co q,ue em 196:?
Brasília 5 de abril d. 1963 _ J 0 é
zembro de 1~61? DJscnmmar o nume-1 23) Quan~os poços em produção. Qual o valor de venda ele cada p>'odu- Cândido Ferraz.
e
·
"
'Iro de tecn cos _do~ .empregados em ex~st1m ao f1m ~e 1961 e de ~962?. ~o em cawsa? Qual ~ produção daqu~_ __
atJVJdades admm1stratJvas e de apmo.
24) Qual a med1a de produçao d1a- 1Je:; denvados observancla no 19 trimesR
·
o 0
Qual a atual? Se houve acn·éscimo, ria por póço, em cada ano supraci-: tJe deste ano Quantos baais menos,J
eqUer1mento n· 9 ' de 1963
por que·0
tacto?
I por produto, durante o ano de 1962
senhor Presidente:
8J Há verbas secreta na PETRO25! Qual a mé_dia de ;;~s-óleo dos: em r dação a 1061.
I
.
_ .
.
BRAS? Porque? E ei:n ~ue mc•ltante? poços em produçao, no mes de de- i 40J Qual a produção de nitrocálcio l . Req';leiro a Vossa _Excelenc1a, S2J~Wl
verbas p~·óprias? Em que mo~tante? zem.bJo de 1961 e no ano de 1962? i em 196:J'! Total, e expressa em ~one- ,IeqmsJtad~<J. as segmntes mtormaçoes
. _
.
·
26) Qua1s as sondas_ que tiveram de: la das de nitrogenw? Qual a ut;Jc~ci- do Sr. Mm1str_o da Faze_nda:
.
9} A que orgao está subordmado o .sustar a sua operaçao J•úl falta de • dàae nommal ua·unidacle de .FertiLal se- o Instituto Brasileiro do Ca{e
setor de Relações Públicas? Dispõe de peças? Existia estoque dessas peç·as?' zantes da .'l.ct;uaria Presidente Bel'- ou qualquer outro órgão do Govêrn;J
verbas próprias? Em que montante'! Em caso negat:vo, quando fo_raJ!l en- • nardes Por que no to: ainda atmgicta ~oou, vendeu, perm_utou ~u _transferia
) Qual
número de em reo·ado comendadas essas peças pe'o orgao :e- aquela capadaade'! Qual 0 valor ia Sacas de Cafe. a mshtmçoes J:Iosp:d 10 PETRO;jR·s
d
Pb·o
s qu1utante? Quando toram adqmndas' diferença dlána ent1e a capacwacteltalares ou quaisquer outras entidades
~.,
at . . A •. emt e:;:em lOd~e e entregues para serem uti!Jzado:::s? real atual e a nommal, expresoo em: naciOnais e estrangeiras, inclusive h
d,.o.1~ c . ego;1a ~01 ca egoll~, ~m a- Qual 0 prazo decorrido?
cruzeiros e dólare,:,'!
i Cruz V~nnelha, de 19 de fevereiro d'}
uae po1 tm-?a.ct,? Qua~ ~ nu,me1o o:;7 1 Qual o aumento percentual de
41! Qual 0 proees, 0 empreg~u:k, pa-11961 ate esta data;
t~.l ,, em ma1ç? ~; 19u3 · Se houve proúução esperado para 1963? Quan- ra a produção de hwrogênio necess<t _i bl e~ caso positivo. quantidades. tla~' c.oCliYJO, poJqtk ·
tos baJ:ris-dJários ,ou metro~ cúbi~.os c~ e nr à proCiwçáo de nitrocàicio? É 0 prJ- pos, meiOs de transporte, local de recelc Quantcs umentos salariais fü- on.;ctuçao comtJ~UI a meta ua PE1H ..~~ 1ces:.o uex 1·;e1 bascame para peiYlllW'! bnnel}tO, .datas: etc .. :
I 0 emp.-ego de outrüs rmnf>r~as pntnds i Cl enviar cop1a mtegral dos expeirú.a clêlenllos pela administração da i:l,:.so, para l9o3?
eJ,Jp:c>a a partir de janeiro de Eé2'!
28) Qual o aumento de consumo .ie a 1 em do; 1 aa:,es saturados ou não 0 a- :d~entes trocados, pareceres proferidns
Em
Em quanto de;, e::;;te petró;e.? cm 195f~ para turados, r;:,idu:tis da reíinaria 'I Pode I e autorizaçõe~ ~u determin~ções .co~~
cccl a
com 0 peJsual?
1So1 pata 1fJ62 e de 1962 para ser uulLacio 0 óleo comGuouvel ex.s- tantes dos proccsms respectivos, mclni:'_".~ . ~esc;mauo!? Qu~l o aunwnto tente ,. 111 abundáncü< na .'reiinafi.a.? 1s1ve e espe_c.Ialmen.te os recibos 01!. do~
12) Ai,·m do salário, quais as van- pcL.Jhtl:ll por ano?
p 01 tentada alguma adapt·.c.ao para <J cumentos fn·madoo pelos benefJCmno:s
tr.~~ i>, ~l1'J.:peua2nten1cnlc cio àêcLno . 4 0) Qual o a_l!n1ento da p~·oduço l~a- u.so dêsse éleo? ca~o no tenha s . co 1I elas doacões ou opera('Ões renlizRdfl~.
tu~·ce:lil El'~-i, c;u _ csão aériiJcidas uo e;onal de petroJeo no~ mesmo~ pe110- tentada dar as ra~ôes Impeditivas
Sala dns se.<~ões. 5 de abril d~ 1863.
pe;,cuai de. emp'~' rr, iEcíu:sive bon;,;~ elo~ e inLe;valo_ s supracituclos? Dar os
42 E.>tà sendo eoludada a po~silli- ~ s 'na dor Jefferson de Aguiar.
nscos diversos, fél'ias pag.1s vawres absolutos e as p.e;·centagen~ de lida~e desoa Unidade de Fe:·Lilizmtf~?
,, ,
., 1 . , . , .
e particip•1ção do lucre? ,~,n creot:.mcmo ou decrescm1o.
.
D:sde quando? Quando serüo termiO .. ~c. p,,ESHH"NTL
quanto 1r.onlnm as despesas com o
301 Qual o mvestm;ento a ser feito n:cdm. tai.'o ecludo~, e a c 81:go de quem
Oo: requerimentos lidos viío à pub1l·
r<,,amento tl?o;'a'; vantngen.:,? QU<elS
erüpre~a. em 1953, nc<s atiy•daae;:; estão'!
ca(ão e serão oportunamente defipa·
dela,,- foram de1eridas a pa:tir de ,. expwra_ça o. e nas
produçao la843 ) Qual 0 cronograma de execução chaGos pela p;·psidênciá.
1
l; j:J?
!id1 vo.ynnc:ncOJ,
c~m.,cantes de bUa da~ ob;·as: a) do Conjunto PetroquiEstá finda a hora do expediente·
0
1:>' Eá convên'os salariais firmados prevJsao orçame~tana- Qual
total mico da Bahia; b; das f"áimcas de
Passa-se à Ordem do Dia,
peJa empresa com os sindicatos, tendo de mve:;Ennentos · Quantos P 01 cenw Asfalto de :Fortaleza e da Bah;a: c)
Comoar.eceram
mais os Senhore
em conta o exercH.:io de 1963? QUal o sao aqueles do total? .
• do oleoduto R;o Belo Horizom;e; r.l1 Senrdores:
inteiro teor d2sse:; convênios'/
3ll" Pmq,t~e as refman;s da empre- das Reíinurias Gabriel Passos e AlAdalberto Sena.
-~.
, sa. p.odL,znam menos bas liquefeito berto Pasqualini, separadameme, eJ
14) Hú au~mto mo:;tam e.ose-" co11- •.: OieO d1ue! do que haVIam progra- dos tenninais de São Sebastliio c de
José Gmomard ·
d
1962? Q nt 0
Po
Eduardo A~smar.
tJHto;;'!
I m~' 0 pa~·a .
· ua , menos.
r- :lhéus.
zacharias de Assurr,pc;ii.o.
, ,, , OL<<ll
a produção cEár·ia-me- que proauzl!'am maiS oleo combust1.
....., ~
·
vel em 1962 do que o programado? \ +i) Quando foram inlcl'h!J.s . tals
Sebastião Archer ·
dlcl de p;
nu élllo de 1961 e no Quanto mais? Qual 0 custo em dóla- obras, quando se pretende conclm-1as
José Cândido.
de 196~'1 No c,cso de queda de produ- ~·es e em ·ruz~:ros, do gás liquefeito, qual a percentagem da obra, por naDix-Huit Rosado.
çao, qual a razão on razõ:s a q.ue ~P rlt, óleo e do óleo combustível importa- tureza de serviço, já reallzada em caDinarte Mariz.
deva atribui-ia!
dos <Preço CIF" ~ Rio ou Santos) por da caso.
Eduardo Catalão.
16) Qual ~ nilmcro de so:1~as de 1•nidade (barros)?
45) Em que ponto se epcontra~ os
Vasconcelos Torres
que cl!fpóe a P:i1THOBRAS; quanta,
32l Quando começou a operar nor- estudos para a construção da.s u_m~a·
Gilberto Marinho.
e::;tavam em operac;ão em dezembro de malmente a Unidade 13 <óleo Lubd- des de Butadieno e Latex da F:;tbnca
Irineu Bornhausen.
1961 e quantas cm igual,. mês de 1952; ficantes) da Refinaria Landulfo Al- de Borre "'1a Sistêtica; da Tetramero
Antônio Carlos·
quantas e.'olavam pa:adas em 1962 e ves? Qualltos dias operou em 19-;2 e de Propano da Refinaria Landulfo AlMem de Sá _:_ 14.
por que razão?
em 1963? Ainda está operando? Em ves· de Dodecibenzeno, de Hexano, de
Discussão, em primeiro turno, f!o
caso negativo, porqtle está parada? exp~nsão da produção de Etno e da
Proieto de I,ei do Senado n' 15. tle
17) Qual o nún ero de O\)"raçõ~s Quantos barr~s de o•eo lubrificante .e Fábrica de Chumbo ~~traet:la? Indl-!
1962, de autoria do Sr. Senadi}T
de "pescarias'' que a emprês.: real'- de que quantidades e qual o preço oe c.ar quais os estudos Ja reallzados, ou I
Ary Vianna. que 1JToibe a remocno
zcm em 1962; quantos dias as sondas venda? D'.scriminar por comprador e em realização quais os grupos de tec-,
do servidor público civil ou autárfivuram paradas por fõrça de •·pes- da: as datas e locais de estrega paul n'cos responsáveis, os obstác~los enquico da União. tendo ParecerEs
carias··?
consumo.
. . . i contra dos, os proceffiOS escolhidos <ca1sob ns. 791 e 792. de 1962) das·
33) Quantos barris de ól~os lubr~fl- so já haja sido ultrapassada es~a fase
Comissões: de Constituicão e
18\ Qual o número de metros percantes
a
PET<'tOBRAS
hav1a
}lren~to
e
a
data
fixada
para
conclusao
dos
,Justiça,
pela constitucionalidade: e
furados em 1961 e em 1962? Qual a
produzir
em
1962
e
quantos
reatm~nestudos
preliminares,
em
cada
cas•)
.
de
s~rvico
Público
Civil, tm:ori.razão elo decré~cimo ou do :l.llmento,
veZ, com as emendas que oferece,
caso ~e verLique ~m ou outro? Qu.al tP produziu naquele ano, nas espec1flft 1 Brasília, 5 de abril de 1963. - .Jose
_
Cândido Ferraz.
sob ns. 1-CSPC e 2-CSPC.
o número de metros perfurados por caç es do CNP? . _
34) Qual a prev1sao de produçao ~e
sonda-dia'?
lubrificantes para 1963 e de que h-,
Há pedido de audiência da Comispos? o:scriminar. Qual a quantidade Requerimento n9 89, de 1963 s.ão de Segurança Nac!onal, que vai ~er
19) Foram cancelados contratos com já produzida até a data? Se dife:cn-:
.
l!do pelo Sr. Secretáno.
firmas especial!z.:;das em perfurações te da parcela correspondente à previ-! ~equeir~ •. nos têrmos regJmen~:::
E' lido c seguinte
ou são renovados tais rontnü%? Em são. esclarece,r a direfença, dando a a. seJam sollciJ:adas do Ex~o. Sr· . 1_
caso posltivo, as sondas pascia.ram a razões de forma clara.
I
nistro das Mmas e Energia, as segum
Requerimento
n9 91, de 1963
ser ope1 adas por pessoal da própr'a
35l Quais as medidas já tomadas tes info:mações, refe~ent~s ao CanseSmhor Presidente:
PK~'ROBRAS? Qual a produtividade para ampliar a produção di! lubrifi- lho Nacional do Petroleo.
.
(metro por mês ou dia de operação) cantes pela PETROBRAS? Onde será 1) Tem a Petrobr_ás cumpn~o o•
ces~a> sondac, quando operados por localizada a nova instalação? Por que?' programas de produçao de petroleo e
Para opinar sóbre o Projeto de Lei
firmas contratadas e por pessoal da Quar:do se espera in~ciar a sua cons- 1de ·refinados que su~meteu à apr?va- nQ 15 e emendas aprovadas pela Coprópria emprêsa, na mesma região e trução? Quando se estima poderá ..:;er. ção do Conselho Nacwna~ de Petroleo.,- missão de Serviço Público. ,olicito ausubsolo?
iniciada a sua operação?
I em 1962? Em caso negativo, por que· diência da de Segurança Nacional.
.
.
. :Que medidas tomou o Conselho para
Sala das Sessões, em 5-4-63. - Au20) Qual era a meta de poços a con_
36) Quantos dias operou a Ref1~ar~a reparar 0 não cumprimento d? ~lano relia Vianna.
clmr pe.a empresa, para 1961 e 1962? Landulfo Alves em 1962 e .no pnme1-1 aprovado? De que poderes d1spoe o
•
Quantos Jealmente co~cllllu em 1961 ro trimest!·e de 1963? Explicar as ra-' CNP nara tal?
O SR. PRESIDENTE:
e 1962. se houve acresc1mo, ex;Jl.-::ar zõeE das pa,·adas, di~. por dia, caso I 2) Tem 0 Conselho verificado discre- Em votação ó requerimento.
po ·que.
.
tenlm;n ocorr:do.
pâncias entre as estatisticas de prodn21\ Quantàs novos campos ele. llf:.
37) Esc:arecer se !?S fornos d~ era- ção de derivados de petróleo. div';llgaO SR. EURICO REZENDE:
tróleo foram encontrados. e ·mas ·re. 1queamento da Ref~arla Presidente das p~l~ Petrobrás em seus ~;etms e
(Para encaminhar a votação ~ Sem
sel·vas cubadas em 19 62. :ll:sse novos' Bernardes e. a sua Umdade de Topea-, Re]at?rlo.s. e os dados estah:<>hcos. do revisão do orador) _ Sr. Presidente,
cam os foram encontrados na~ árza.s mento ft.nCI~na~am ~ormalmente ~m 1propno CNP? En; caso posltl.VO, dJ"z,>r Srs- Senadores, a perspectiva de, oporP.
,. ,
rfu.rou em relação 1962 e no pnme1ro tr1mestre de 1963. quais são a." 1·azoes dessas d1screpa~1- tunamente, me ausentar de Brasília
eu~ o.~~e ~a~~ ·~orit:ário? É:m caso po38) Dar as ra;zões da .elevada pe:- cias. Apontá-las. om cada caso. e por conduz-me, na ocasião em que se en0
a ~~ ·' .
r .
·f . d
ai< \cfntagem (a rumor de tôdas as refi- produto. no que concerne ao~ a:t'os de cam:nha 0 requerimerto de autoria c'lo
~\t'\ 0 5 e , 'lre~~es:~ f~~" u~~ ~o<~b'~ nu:a: brasileiras- de. pro.dução d~ óleo 1961 e 1962 (realizsdo) e ao progra- ilustre Seno dor AmPlio Viana. a ma. ''' ~ 111 18"
· • , ! - "' '
., · combustível da Refmar:a Presidente mado oara êsse último tno
nifestar meu ponto de vista, desde já,
lHh'C\_es. de se ,eneú:1 rar novos ~~· 11 ; Bernardes, em 1962. Dizer qual é e~~a 3) Tem o Conselho aco'r~o~nhadn <>
pos .e.JJi"'l sJdu ma ores ou mencd,.·., p-ercentagem na produção média_diá- exPcnri'io da' \lllinades pm ron<truc~:,o sóbre a matéria.
22~· ~'1L'·:n.'a< novas locações for9 n ria tot·al observada no primeii'O tti- pela Peotrcbrã~. fif;rR1i7flndfi f'm ca!la Visa a proposi(]ão Ary Vianna. <eaponh\cas pelo Departamento de Ex· mestre dês te anfO.
caso o seu -fit>l cnmnrimPnto no rm'- cundado nor outros Srs. Senadores, a
1
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Entendo, Sr. Presidente, que o Es- vencedor, porque por m1.i1Jria as emen-)não entendi por que estão transcrita.s
tatuto do Funcionário Público Civil da das foram aceitas. · De3eja;Ja, e"1tao, 'as duas E..vner:tias, uma, a de n• L JUSUnião já prevê o recurso, já oferece constasse do avulso da próx1ma Or- tamente a reproê.'~ção da emenda do
o remédio em têrmos para situações dem do Dia exatamente o meu pare- Senador Silvestre Péricles, rejeitada.
desta natureza, quando garante ao cer, para que os nobres ~clef{as tives- pelas duas -Comissões e assim rediservidor público transferido de um lu- sem conhecimento das mH.has razõe". giãa:
g·ar para outro, e cujo cônjuge tem
Acho necessário, visto c:Jmo, .1a 0.1.:>.se
"Acrescente-se ao art. 19 o seL
também a qualidade de servidor públi- aqui de urna feita, o g_xer,:lto e nma
guinte parágrafo único: ...
co
ou
autárquico,
o
direito
de
ser
aproparte
da
Nação;
êle
exL~.e
f>,Kque
a
i
Parágrafo único. O di.spcsto nesveitado em cargo federal porventura Nação existe. . .
_
..
p.
te artigo aplica-se, também, em
.
. .
• , Tenho certa mclmaçao pJra d•)It'n~ago no local destmatar~o .. Ou entao, 1 der as classes ~armadas ~Jrq 1 ,e
~,:: à autoridade competente.''
tempo de paz, ao servidor militar.
Quanto à Emenda n9 2, ~'ta sim.
,; A inovação se inspira, segundo alega mex1st~ndo a vaga, ~o conJ_uge, ~es.sr:? ! quatorze anos de idaeie, me,mo c:onfirmatário da proposição, em dar condlçoes e nessas ctrc:mstanc1as, se1 a tra a lei já era reservista •.lo Ex~··c.toJ manda dar nova redação ao art. 2t,
· aior assistência e proteção à familia coll:ced1da a licença pala tratar de m- i de primeira categorkt. Tin· d"'·em:ol- especificando:
servidor público ou autárquico. teresses part1culares, mdeflmdRmente, I vimento precoce e minha n,ãe, q.1e era
"As disposições desta lei vi;:>: oenho para mim, no entanto, que ou- contando-se as. voo.ta_gens do tempo uma patriota, logo que ·, •viai'<echal
ram. a partir de 21 de abril de
s poderão· ser as inovações no sen- para efe1to de d1spomb1l!dade o~ apo- Hermes da Fonseca '!P~'O"I<)U ;; lRJ (lO
1960".
. o de se ampliar a capacidade Rssis- s~ntad.ona. Entendo. que o leg1~lador serviço militar. mandou 4ue ·>s ;unos
O projeto determina qúe os efeitos
: ncial do fi'sthdo relativamente à sua .]a fac!lltou, e fac11ltou em termos se apresentas~em. Assim, dos quatoreqL~ânime? e racio~1ais, porque ~.:o. in-1 ze anos, tive a honra de ser rese,·vista da lei se contem a partir da mud:ln•
: munidade funcional.
teress~ publlco, a s:tuaçao do conJuge do Exército.
ça da Capital Federal para Bra$1l'a .
.: Noto, f:r. E-residente, que há uma
Esta é a emenda que temos de ve·eocGpaç!io co!l6tante, pocleria:nos d;- tmnsferido de um ~etor para outro da I Servi durante dezenovc ano' à Jus·
Pública.
_ ! tica Militar do meu Pais e ri ~~a só me tar .
. r, IJi::UFica elos corpos legislativo.' Admi~istração
Ass1m, sr. Presidente, :>.o en~ejo ao afastei quando. em ;Jlcna uit'\oiilra.
Diz o Pa!·ecer da Comi:o.são de Ser1 legL!r.: c.:...ase aue exclus;vamcntt'
encaminhamento da V%~,;ào do 'le- tive uma questão com o Tribunal <;ujetit L:tHlo
concês.são de direHos e q•t~rimento Aurélio Viana, eu me•per- perior l\1ilitar porque r..:ete·~o.1::' o pe- viço Público Civil:
. ~t;;ge;1s v ~l funcionalismo e ao ope- miti expender essa' eon~~~J.:raçti~s. que queno contra a alt·:t .t•.nri-1 ir• c Pu,,
A Comiosão de Scrvico Públi~o
~-· .lo J cf~J:';nõo-se quase sempre da se ~'flnan1, sobretudo, r,.Jlll a I:ec.t::.-::~1- então, non1eado Pre~!d~,Ltc '1;; :·~ar sr::&provou por ~nanimidacte, o P1 ü-lgi!D.r.c:ia r·m sua a tua cão no q Je d1z da.de que temos de cantor a po,ítira lho Nacional do Trab~i'IO, ;10' ,:u·. niio
jpto na conformidade da cone: ·l··
· ·pene :~os deveres e Óbrigacões de-s- de concessôes imoderaú :s de vant:;.- ced;, como nào cedo, llm rruJ:rnec o !:l!l
sãc do Relator, 8Enador J:H " ' '
~· c':15'e.'.
- gtns e de direitos ao I•;x:::CJnaJl,;mo face da justica e d:l 11i:1h"1 ·~atr•;~.
Ma!·?nhão e r01 nu\ioria ie vo:o;,
•: E' justo. r.;: Presidente, é relevante, público.
,
Fato interesór,nte nrsre r'd\' ç C''le
c:onU a o voto do me;; mo S1 . n ~.
8rs. S~l,arJ,,··r.'i, que o Congresso N•tNão sou, Sr. Pread2me ·- nw<:;nu esEe pequeno que defendi naqJela
iator, aprcvO'J as duas enF·Lr::·,f.
·êinnal CLiàe, em tôda ocasião e em porque pei·tenço à cl•:ls-,e -. av§,;w à oc.a.siào. acabou Ministro ~c ~·, l'>unal
aditivas que perante ela ~p r
!quer ci,; <mstància, ele melho~·ar de outorga de benefícios ;, e~ta romuni- Superior Militar. Hoje f> Br.gad-J.'O e
tou o Senari:l: Siln",tre PérH.k,
.Qualificar e an!pliar cada vez mais os dade; mas, no instante _em <J.Ue o ~e- lutou na êpoca contra 'l.n Mmistrc i~
nos se~uintes térmc~:
!f~rizonte, ct·:<s va,ntag-ens e das prer- nhor Pres1dente da Republ'.;:<t, por m- Pn,.sidente Getúlio vargas,
que no
Conforme me :1àvertiu <' no'Jl P :"e·1rogativas das classes tnteladas pelo termedio do seu ilustre e 'lourado ~vii- princíp:o de sua ditadura, tinha que
;t'avor público. nos atos positivas de sua nistro da Fazenda faz u~n a'lélo ve- defender um membro de seu :;ovêrno, nador João Agripino e agrar;eço n C'l'legi.slaçiio. Mas, devemo-nos lembrar emente e mais do que vee1n "me, dra- i e eu defendi o ent~J, capitão-dp-cor- operação de S. Exa - o Re.Jior. cie
fato deu Parecer contrário, mas , cc~que vivemos numa epoca em que se mat:co ao Congresso r'ifacJOnal,_ ·.I. t1m veta da Mar:nha.
Tenho, portanto, lnterê 'Se ~:11 d·~,Er missão não adotou o Parecer de RF:8.defende, com ardor e as vêzes até com de contermos as despe..:;as puo.!.Jcas,
-demagogia, a estatização das ativida- quero, embora pertencendo a um Par- que as Fõrcas Armadas ~:\') ra<•.e cia tor ra parte referente à ememl? (1')
tido contrário à orienta~ão politJca de Nação.
nobre Senador Silvmtre Pér C•":" <;t;e
.des sôcio-econõmicas.
S. ~x~ cumpr1r o dever de, nesta hora
sustento outro ponto ele '·ist!l nilo foi aceita. o êrro esta em ter-:.r t:R
ll:sLe é um momento em que todo o cteciSlV~, como nos enc'ln~ramos na pode haver pátria sem família. Por colDraac como emenda da Cnmi~.'fln,
Pais, mercê da onda de nacionalismo e:r;cruz!lhada dos nossos d_estm~ tr;rr:·- Isso, sou a favor dêsse nro·et.o rle lei, qu·màc é do Senador Silve~tre Pcllque se divide em dois set.ores: - um, bem out?rgar. à Adm1mst:açao • u- porque desligar o mariio (fe sua es- cles.
cujos autores trazem na ilharga pro- bl!c~ a s_mcendade da m~~1ha co.abo- pôsa é um perigo. Não Ee r·ode ~er,a
A Comis;ão apena~ aprovou " en,en])Ósitos inconfessáveis de dessangrar raçao, ev1tando q\'.e esta ~,;.J.sa do Con- rá-los, a famm.. se ce,sente. o J"lo- da do Senador Silvestre Périclf, c<:nnossa formação cristã e vocação de- gre~so, por med1das ~esta natureza mem tem que ·viver <:om a e.,:Jô.<;on, tra o H•tc do Relator.
mocrática; o outro, que reoalmente tem que, se poryent~ra .se f?:-em reprod~- para cri~rem bem os sêus filhos. >Iá
E:·a o que tinha a dizer. (Mui/o
'
'(l()lllo lideres aqueles que procuram per- zmdo, termmarao por a.qu10~re.r inte1- de haver remédio, pnv1ctênc1a para bem!).
longar as oáginas do verdadeiro evan- ramentP~ o Plano de. qonten-;as de Des- que a, família não fiq'le •epa:ada
O
SR.
PRESIDENTE:
pes1.~
posto
em
prat1ca
pelo
Governo
E
não
haverá
pátria,
s.Presiliengelho ecm]l}mico do Pai.s, - êste é
te, neste mundo, sem f!l""lLia Bra o
momento. em que não devemos de Federal.
Solucionando a questão de oràem
O _SR. PRESIDENTE; ('fazendo foar qtte tinha a dizer. (Muito bem!)
modo a!g·um faltar ao nosso dever prelevantada pelo noore Senador Sil•e'os ttmpanos) - Perm1to-me lembrar
;eipuo. que é para com o E~tado e a ao nobre orador que o tempo de que
tre Péricleó. qm. foi sufic:entempn· e
O SR. HERIBALDO VIEIRA:
·:•dministração públiCiil.
Por isso, eu
está esgotado.
Senhor Presidente, peço a palavra esclarecida pelo nobre Senador HPn;me permito dizer ao Senado da Repú- dispõe
taldv Vieira cao€ me dizer que. ccnO
SR.
EURICO
REZENDE~ra~ pela ordem.
.; lJllca ql\e se este projeto fôr aprovado, decido a V. Exilo, Sr. Pre.sidente.
!orme coruJe do pncesso e do avn::-'l .
)ae convertida em lei a medida precoas
emenaas oferecidas pelo emmente
Com êste ponto de vi:sta, e po.rque
O SR. PRESIDENTE:
'nizada, a sua prática irá causar sér:os o requerimento do nobre Senador AuTem a palavra, pela crdem, o uuore representanc., alaguono foram reJeit.<•'·embamcos à administração pública, rélio Viana. é legítimo e é regi:nental, senador Heriba;clo Vieira.
das pela C<~mis~ãc de Constituiçã•> ~
eobretudo porque estimulará mais uma e porque há emendas relat!'\<lloi.-aO funJus~1ça, mas aceita~ pela Comi~~ão ~e
,vez. como se outras tantas não bas- cionalismo militar, entendo que a Oo- O SR. HERIBALDO VIEIRA:
Serviço Púbiicc Civil, que as adoiO'l
. tassem, R política do empregui.smo que missão de Segurança Namona.I deverá,
(Para uma questão de ordem. Não intt>gralmente .
existe neste País.
O exame <la matéria apenas 'lOS
igualmente, ser ouvida, p.:..ra e melhor foi revisto pelo orador) - Senhm PreO projeto assegurado ao servidor desate da matério. em toco. (Muito 3idente, minh'l quP.!-tão de ordem visa r!:nduz ao P:lcontr(i de uma laruna;
I>úblico o direito d-e permanecer na sua bem!)
justamente a esclarecer e contrariar a no avulso n~o foi transcrito o vot<' rto
base. por isto mesmo trancando à ad·
Ievant'lda pelo nobre Senador Silve:;- en,mente Sc::ador Silvestre Pt'ri ·•~s
O SR. PRESIDENTE:
mirnistração a prerrogativa de transP<\rante a Co:n!s,íi.o de Constituição e
tre Péricles.
terf-lo pRra outro local, outra cidade,
Em votação o requer1me:11ov.
O projeto de lei de autoria do no- Ju~t,ça e pw ela não aceito.
outro setor, terminará por embaraçar
Os Srs. Senadores que o anrovam bre Senador Arv Viana recebeu emenFm tais condiçõ~. a Mesa determiqueiram permanecer !Oentados. (PIIIu.- da do senaoo· Silvestre Péricles, que
a administrarão pública.
:aarí• qu~. n~ próximc avulso a ser elaCitarei um Pxemplo. Sabemos que a s,a) Está aprovado.
mandava ~pliear c mesmo preceito aos borado, já com o Parecer da Comissãc
tendêNcia da administração pública no
militares, em. tP-mpo de paz. Nas Co- de Seguranço Nacional, que va1 ser
O SR. SII.VESTRE PtRICLES:
}lrovimento das serventias funcionais é
missões de Comtituição e Justiça e ouvida, seja incluído o referido voto
Peço a palavra pela ot·dem. sen.~.1or de
a especit\lização
Admitamos que o
Serviço Públ;cc, Civil os pareceres em sepanl{!<' do nobre Senador SilGovérno da República deseje transferir Presidente.
foram contrários à emenda. Haja vest,.re PériciN..
para Brasília um Procurador - proO SR. PRESIDENTE~
vista. êste trecho do Parecer da CoA Presido1nr.:a esclarece que há uma
positadamente cit oa classe dos proeme~a ~ prC'jeto apresentada pelo
Tem e. palavra o nobre Sc.na~ior Sil- misEão tle Eerviçc Público Civil:
curadores, que são os mais abonados
De fatu, parece-n<>s acertad9., n?b1:e sen,ldO" J<'ãc Agripino, que sevestre
Péricles.
financeiramente ne~te País. A espôsa
data vema. a decisão da Comi~são ra lida qm.nuo o projeto voltar à Ordo Procurador. em nosso exemplo, é
O SR. SILVESTRE PÉRICLES:
de Con~t<tv:çãc e. Justiça, não só dem do Dia depois de ouvida a Coservidora pública ou é servidora au(Pela ordem
Sem revisào lio
porqu são Inteiramente distintos missão de Se~ntrança Nacional.
tárquica na Guanabara. Obviamente, orador) Sr. Presidente, ~0<110 vêem
oo regime;:; a a~ se subordinam
pm' interêsses domésticos, pelo como· v. Ex~ e o Egrégio SenétdO, fo1 ReO SR, EURICO REZENDE:
servidare; civis e militarés, senão,
dismo de viver numa cidade cosmopo- lator dêsse projeto na (,omiSSão de
também, à vlsta da diferenciação
Senhor Presidente, peço a palavr:r
lita, êste. servidor e esta servidora não Cl'n.stituição e 'Justiça o nosso digno,
de efeitC'i' de uma mesma norma pela rrdem ..
irão pr<~ticar o ato de heroismo de Pon- ;ncbre e honrado colega Senador HeneFses doi~ Chmpos jurisdicionais.
sentir na transferência de ambos para ribaldo Vieira.
O SR. PRESIDENTE:
As~iln, por exemplo, a remoção
Brasília. E neste caso. se a autaronia
Na ocasião, apresentei eD1ewias que,
de militares obedece, sobretudo. a
TE'm a palavra, pela ordem,
noou a repartição pública existente em infelizm-~nte, não foram aprovd.uas;
um princípio de segurança nacio- 'bre Senador Eurico RezenQe.
'Brasílk\ realmente neces;;itar de um entretanto na Comissá0 !ie St:·c·viço
nal, situaçik esta que não se apreProcurador, o Govêrno da ReoúhliPa Público, apresentadas novamente fosenta em relacão ao servidor ci·
O 3R. EURICO REZENDE:
não terá outra RltPrnativa !<Pr:iíP ('l'iar l'ftm aceitas por maioria.
vil.
(Pela m dem. Sem revisão do oraDo avulso da Ordem do Gh cit' hoie
mais um canro àe Procnr,rlor P proE d!!J por di~n~e.
don - Senhor Pre.~idente, Solicitaria
.,ê-lo, em Brasília C'li1Et>QiiPn1 Pmt>nte cc.n~ta o parecer do r.. •si'D "•"JJn ·:o··
Ent:·rtarto nr final do Parecer da à V. Exn. que mandasse proceder à
engravidando rnai< <linda os Pncargos legq Jarbas Maranhão, m'"' r.ao cuns·
ta· talvez por um lapso o n~cu pMecer Comissão cte Serviço Público Çivil. leitura da emenda do nobre Senador
financeiros do Estado.
p

ceder a vantagem consubstanciada
art. 19, que assim dispõe:
"Nenhum seryidor público civil
ou autãrquico lia União, casado
com servidor público ou autárquico, poderá ser removido de uma
localidade para outra sem que ambos os cônjuges o sejam ao mesmo
tempo, salvo vontade expressa matlifestada pelo servidor, por escrito,
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Jofío Agdp!no pcrque, se houver per- dução dos serviços de implantação ãa ten1 t:·~ ·, ·llo, agra '• :~_t~t.Io r-. ~1 ~-n:. . y2o ~ .N° . 4. 014-62 - Cria recebedoria.s do
tinência quanto à audiência c!.;. Co- C:lpital no Planai•-!> Brasileiro, ofereque drnt;o em pouco D.stnto Federal - Comissão de Jusmissão de Segurança Nacional, ela ce:1do elemento,> para
estudos ne.
a empt ê.,a, em incun- ' tJça;
plan~s
ser:i envoivicla nos efeitos elo requer\- ce.oscirics à rcrvmul
~c··-·-,p'exo burocrático.
Nq 4_.,327-62 - Organ!z:'\ o.s serviços
arill"'1to do no!Jre Sem.dor Aurélio que 110s deveré'c:J
Os la:os, .'i :c;a•s e da própria na- elo Tnounal de contas do Dist.nto
~-r<.llCa ::a tendente
rla
V:ar:a.
o nr.-eJ:c·o:ar da vida urban.l, Fedc•ral - Comk~ão do Distrito Feas administrações lo- ;:,P .. Bl'
o. SR. PR~SlDEN'!'E -:- Niío . é j cbra ciclópica e à
0
po.i5iVel procc'der-se a 1 e 1 tu' a n:J ' tt~lcs frut.:Js
49 6
emer;d8, ne",te mcmento, po:q1;e a 'tlisde
nov[:s
ct:E:1te
da
pl'9s.s2.u
cussãtJ cio requerin:ento não ~·~Ji ano~·: .t.
no:"''; e i::~=Hci;-el elos fatos.
Houve um requç•::mento d,; 8'+:' .':l- :.:llL'·<Tl•êrio púlJ 1:ca
752-e~ Tran.sferên~:i{Á
do
Deu p1_'G.3.sep;u:rae~-1~0,
1n ~. i~,
C·~: ~) C ~;n ~ :·c~so Len1 ( stado on1i.Seia da Comi&são de Segur::n~,,
J1,~'c'llnt.:.~!O d2 Cava]arla de CrU:1:'..J;_:;_::;
ri2.,
o.fe1:ecend.)
ao
Se!:ar:itJ
c
f'\.
~:-r:c
elo
,:.-~l ~: t.:Jta de lels no Di~tl·~~o
na:l rpe, submetido à V:Jt:·çba, fn·
da Indepcncié:Jcla pam
pti:v~ip:d organi.s:no Q:le sE e:-;·'·J.'r.J.::L·::,::u
(!1":
8f~~.s 3 anos, obteve d'J
aprovado. Em cou.,er;iié·ncia,
n::". C~;lital da Repú~Jlic,•., c.q:...~e1s que
a~Jl'e.~.sado Cód1go Ttip~·ojctos de extrcn 1 a ncrímento nãc foi su\.mcLdo à
priraeirJ at}Ul fc-i in~r;.>?n~,..~do.
dc:;i·.:-- S.!:o eríl 1962, para vina v;d·\ ~Jj~ 1 inisL'at:vd da.
e, assi.:n, a emend'-> n&o
ser tidJ
Rt'f:,·o-me à No-;ar:;p e quero qt;e gorar a p,- :ti r à e 1" de 'jane1ro C: c
cn
·
;-, r -·h· :1:, suoA le\tura se fac:1
o Prcit'rr
volt.._r dá Comiss>i'l
Se :::r:m<:a '\1~- as minhas palavras imciais tradu. m 1963. 0:1aé estão os Códigos de Pos- t.lettao.•; aJ '-'UHg.ess 0 em ii;I»U:
c, ··o · 0 !oiL · • 0 dJ 'e'·~a]
cionaL J:;..<;te será o momt>nto o'p:lr'u~ 1 ,·. mi:1ha aimiraçào e o meu res;c'to tma e de Ol:lra.s? A15 leis ap:·ovanào
pelos h·:mens que. sob o comando de o qc;ad:·o do pessoal da Prefeitura e da-Preft:i'it;~-~; u
. '. ·'·
1: ~'~
no. cc!lforme dispõe o (-{egimento
- Alllor:zaç5o clc.s tran:terêndas
O SR. El+RIC:O REZE::-mE - Se- Israel Pinheiro e c~e Bemarclo Sayãu quase tré,· dezenas ele proje:os submenhor Pre,Jíente n:dnha intervenc:àc res!izaram a facanha '' ~mirável d:< tidcs ao Congre3so clt•scle 1960? Tai: de imóveis às Fundz.cões inst 1tuíci<Js
edificação de Brasília. pri::c·palme:oc'" como:
pela Prefeitura e
·
foi :n•h ve~,:a peJ0 fato ele V . E:~ a
- No s~mado a emenda constituhavet anunc:ado a exrstênd_.l de o., técnicos, peh demo•1H,~~~ão d>l c~L
em21Jrid s6bre a Mesa. Anunciéi emen- p<.cidade que eviden·~-:n·:1'r• n ~s t.ralJa- MF.NEAGENS Do EXECUTIVO QUE: cional que atribui ao Senado rs funlhcs, e. aos candangos ~>Jo sacnf<~!G AGUARDAM
PRONUNCIAMEN'TO çõe3 legislativas do Distrito Federal
da a ,e·· lida ouortunamenie.
O SR. EURiCO REZENDE - Se "'" um traoalho vigor-:.<>u f'm cond;,ões Do CONGRESSO, EM NUMERO , ante-proJeto êste, elaborado por uma
pt>io entusizt3mu
APROXIMADO DE 25.
Comissão Mista de Deputados e seV. Ex a. anunciou. deu ensejo ao Pie- , difíceis suporta<:ias
nadores.
.
n& rio para argüir qualquer quest:io de : que a obra despertou
Figurl\ sui generis no direit..i' Pátric.
No 2.445-60 - Cria o DepartrmenDentro dêsse ambiente de uma Uniordem. Muito agradecido a V. Ex a.
sociPdade anônima tendo a Uniã:; to Nacional de Polícia, na Comissão dr ele Política sem leis, prolileram as
i O SR. PRESIDENTE:
con1o única acionista e administrada de Orçamento.
improvsões. Acodem ao administra·
A sEgullaa matéria da Ordem elo por Diretoria e Conselh' ele que parN'' 1.876-60 - Cria a Diretoria Re- dor situações que o encontram desarDiü é:
tic1pam, ao. lado c.ó elementO::; de livre gional dos Correios e Telégrafos do mado. A Prefeitura já conta com
escolha do Executivo, representan~es Distrito Federal - Comissão de Or- mais de 4 mil servidores, admitidos
Discussão, em turno único. do da posição, a Companhia Urbanizadma çamento;
a vários títulos. Afirma-se que o
Parecer da Comissão de Relações c! L Nova Capital d) Brasil de a provas
N" L 921-60 - Cria. o Conselho de Qttildro do Pessoal da Novacap foi
Exteri,>J es sôbre a Mensagem nú- de eficiência e mobilicla:ie insuoerá- Supervisão e Contrôle de Arquitetu- aumentado d.e cêrca de <..wo emprernem 46 cnv de orzgem 321, de 15 vei.>, exemplo de um órgão dê ex· ra, Arte e Urbanismo de Brasília gados na data da, ina'-!guração de
de fevereiro de 1963, pela qual o c'~cional dir:amismo na Adrr,inis~:a- Comissão de Justiça;
Brasília, para mais de 10.000 nos
Senhor Presidente da Republica ção Pública. Em quatro ar,os. fixou
N 9 2.339-60 Cria a Fundação 1 diag de hoje e as folhas de pagamensubmete ao Senado a escolha do uma cidade no desc,tmpado de BrasL Rádio Nacional Comissão de Le- . to do pessoa.! da empresa.
deuns
Diplomata Armando Braga R·wi lia; lig·ou-a às estradas do litoral dis· gislação Social;
'45 milhões de cruzeiros naquela époBarbosa para exercer a tuncãn de cante; estenrl"" o sistema de microN" 2.397-60 - Cria em Bra.silia, a ica, passaram para mais de meio biEnviado Especial e Ministro Ple
ondas por 1. 300 quilômetros. p Jndo-a Recebedoria. Federal, Comi...<são de !hão ele cruzeiros mensai.s, nos dias
mpotenciário do BraSil junto a., em comunicação rápida com todo o Orçamento;
.
.
que correm, excluídas as despesas de
Gtnêrno da Republica Popular da Pa1s e com o mundo: edificou palácios
N° 2.438-60 - Autonza à PrefeJtu- pessoal na obra de administração
Bu,gaTia.
e viadutvs; construiu rêdes de água e r a do Distrito Federal a constituir contratada.
Sôb•·p a mesa requerimento que ··cri• . esgôtos; construiu linhas telefônicas o Banco do Planalto - Comissão de
U
t ,.
_
_
~
e de eletricidade por muitos quilôme- Justiça;
ma cen ra.rzaçao excess1va. agrulido pe'o ·::enhor 1" Secretário,
tns; abriu e pavimentou ruas. praças
- Organiza a Polícia Metropolitana pando numa mesma emprêsa servie avemdas; insoreveu_se, enfim, na do Distrito Federal - Comissão de ços por demais heterogêneos. desde a.
E' J;do e aprovado o seguinte;
hi.stória simbolizando a capacidade de Justiçz ;
construção de ferrovias e rodovias,
uma ;eração que re:.!:zcu, com B~osi2.400 - Cria o Corpo de Bombei- ccnstrução de edifícios e pontes, exRequerimento nl! 92, de 1963 lia. a obra abrsilelra de maior reper- rdos Jdot D~strito Federal - Comis~·ã0 plcração dos serviços de produção,
cussão do mundo.
_
e us ça,
_
.
tr~~-~m~são e clistribuiçã? ele enerf!,'ia
Nos tümos dos árts. 212, letra 1J,
Entendo, todavia que. com a inau_2.48f 1?)-"PO~ sobre os est:abele- el~,r:ca, ~e telefone~ .. mbano~" e me 214, letrs, b, do Regimento Intern:-, guração da Capital. cabia, àe início, Clmenvos de~vmados_ ao cumpnmen- I te.;L ?anos. dos s:rfvh:Os de aouas e
requeiro adiamento eLa discussão do a reformulação da Emprêsa. despoja.n- I t~ de p~n~s 5ie pnsao s1m~les. deten_- i f'::..o,cs, etc., tare.
que deve::am
P'l! ecer constante do item 2 da Or .. do-a· imediatament 9 elas tarefas pe- ç~o e rec,u.:.ao - com1ssao de Ju~- p,t,encer a um holdzng ele. empresa;;
dem do J1a a fim de ser feita na ses- culi2.res à administraçã j governamen- trç~,;
1
_q _
_a
~u~ se agrupam_ em ~ m\ u~:c~, "dai,
•
.
são de 15 elo corrente.
tal elo território que se erigira em
N _2. 1,_8-C~-o-. ln~; odu~ alte:aço~ ,e,~~~:nclo mefrc1e_ncras. c!Lpe.soe::: de
Sa.la d;,;, Sessões, em 5-4-1963.
neva unidade política da Federação. na Ler ele o.,.amzaçao J LlcilC.a!la ao jl ~C.lc- vS e de_atrvrclades. E o qu"ci!O
Be.:;e;·ra ;Veto, Lide r do PTB.
abolindo-- . 0 aspe"'o ciP C"nte'ro de D1stnto Federal.
_ a.ual de Brasrlla.
. --'
''
- "
'
N° 2.398-6() - Cria em Brr.sílla
O SR. PRESIDENTE:
cJras, t.e anmp~men~o._ para tra::s- Aclm'nistração
c! Secl ' d 0 Ministéri~
FôRÇA E LUZ
1
fvnnar-se no o:gao aCJml:1l.stratJVo da
a . e
,.
j
.
, :
Em virtuje C:a ap_·.:vação do reque· Capital Federal.
ela Fa~encla - Pronto P'-la O.dcm
_Temo-; ass;m o Dspartamento de
rimento que acaba de ser lido. a ma·
Nem se diga que 0 t::·:~lem-:· haja elo ~r a • Q
••
..
• .
Fo•·c:a e Luz da Novacap. responsável
teria reterente aJ item II é retirada escapado à aguda pê:·ccpcão_ cl:s h oN .. 2: u99-60 .- C na, cm ~-- aslllil. p_ur. um elos se tores- de maio_r impor·
'"
d· ,.
-o.
d
Delegacia Regwnal elo Impo,to ele tanc1a na vda da crd;•de. sem autoda Ordem elo D1a.
dqued "s-r:'~~J- a.am a ora_nde. ar_ Renda Comissão do Serviço Pú- nomia aclmini.strativa e. o oue é mais
Está esgotada a makria da Ordem ~ens
r anca a_ e ·---'· 13. e1s que .arn u em bl'co·
1·~mpor:ante no c~so, ,com a- su, condo Dia.
1000. estudos foram encetados com
' '
o objetivo do enquaclrament::> da
N° 2. 400-60 - Crie, em Brasília, a 'rtbJ!1dacle central:zaaa na em~rê_sa,
Há orado:es ins~ritos.
NOV ACAP. Técnicos da expressão de Delegacia elo Serviço do Patrimon:o s~m sequ~r po-der. cul!lpnr as ex!genTem a palavr« o nobre Senador JJsé cToão Carlos Vital e Hélio Beltrão ~qui da União - Comissão ele Justiça;
craq _legais. que unpoem normas esFeliciano.
vieram, ccnvocados oara oferecer os~
_,
-.
, ·' .. pec1a1s para as ent;ctades que expioplanos de reformulação da NOVACAP.
No 2 -~u~:- 60 --:- Cn_~· em B!a~,:~a, ra~. s~rVI\'OS elo Q;e::cro. A s1mples
O SR. JOSt: FELICIA:-.<0:
de mmh a habilitá-la a P""s-eo-uír as uma Escaçao Aauanena - Com,s,a. aau1S1cao ele matena1s urr:entes. fica
(Lê o seguin;e discurso) -Sr. Pre- ta:efas que lhe incumbiam·.v n"a oexplo-1· ele ,?r~a;_x;P~l~o;
.
.. -, .. s•JiPi_ta _a regimes burocrá~icos insu.sidente, a semana anterior, trve a ração dos serviços púolicos loc-is e , N ~- 108 61 -~. Int!ociJtz- aJte,aço,~ p~rtnle 1 ' p.ua uma atlvtd<no qlle dev('
1
01
hc:nra de trazer ao conhecimento da ainda em setembro daquele a;~, os 1 d~. ~-e de" :gam~ ,.çao ,J:~d.c;a 'Ia do revcs:lr-;;e ela máxima ef:ciência.
·"'asa
os r,·u'mer·r·s
"'-tatutos da Emp r e· s a snf·'
· 'tnto
D:stnto
F.detal - ConLs"'10 d.) DI.s-~ dA ;a:tsencia
ded relativa
liberdaie
._,
, relatr·v~s ao custo u'e """'
·' r;am as_ JeFederal.
iot·
.
· · dP
B:·21srlia, até 31 a e dezembro \ie 1962, formas capazes de coloca-la dentro
No 2 89 ,,
.
..
.
a .m,n :-. ,, acac, e um lado e a rmn.; total de Cr$ 63.015.727.863.60.
de um no v plano n. a vida do Distri- f , ,
· '. -fi! _-;:-:. Rem,gant~a a. PI e- . pcssthllld.ade ~e- onen. t-a r -s-e por um
E hcje po.;;so discrimmar essas de.s. to Federal
e.~ura do ObdltO Federa, qcre de- í DlRneJi!menh) rJQ'Oro,<o rlP exp:>.n,;iio. de
ve_r.a. ser Estruturar a Prefeitura d, outro la(')o, muitas vê7es, são as cflu·
_ d _ .
pésas trelos .tres períodos
goxdrraO que. todo, .e~epv~m ev1,a. e. a Dlstnto Federal. _ comissão d Jus- I
c!· - f;,;· . d _ ,.. ·
•
mentars:
que as cnses e as a~tacoes de um pais t 1· .
e
; s:-ts a me -c.encla o, se. v1ços. nao
sub.desenvolvido luta-ido pela sua
~9 2 980 _61
Tr 'f
,.
· obs' ante a. declkarão _-:i e. uma equiJ)e
1956 a 1961: 36.418.176.631,10 1961·. co~pl~ta emanclpação, vre.ssem a re.- Tribunal ele co-;:;tas ~~" gi~trf~raFe~ ; ~-"i~-~,~~~;~o. s e funcwnanos de pnd.o 1961 a 25 de agôsto de
pe.cutir negativamente no cent10 c!Pral a competência para toma- con
D ,
t
944.208.45140
administrativo do Pais comprometeu- tãs da NOVACAP· Comi.ss.ão c!; I - arf yergun ~mns: ,..Por. que ·moti:'o
e de agôsto de 1961 a 31.12.1002: do 0 seu futuro. No entanto, está se Ju.,tiça; declinou •
·
~ao ,~r run;?ncla, at. h:>Je a dec1sao
13. 653.342.781,10
dando 0 que se queria evitar.
N" 2 991 _60 _ C .·
J· ..
d
a A ~emblera Geral da N ovac>~p._ de
mostrando que o atual Governo não
A
·
dT
.T
· ·
ria na usuça 0 P dP sr~eml:lro de 1°60 a•H' autonzo•t
s:c tem desc:.Hado de oferecer os re- d s sucessl~a.j; mo - 1 !Caçoes V':,rl LCa- Trabalho, da 3 a Região, dt:as Junta.< a criarão de uma snbsõdiá~ia par éx'
.
.
. .
..
as na adm1mstraçao da empresa, as ele Conciliaci\o e Julo-amento séc! e
'
:
·
·. a . cu~:JI:JS Lnance1ros para. Brasllra, ·a crises políticas que marcaram 05 dois em Brasíli - _ C
. o_ • d jy •'t D'?raçao dos ~~rvJços de ener~na elem:uor parte dos quais, foi apllcada ~o últimos anos da política nacional e FederaL a
omlssao 0
rst.._o !nca d"~_,Br~~-~~; de. que a~ Novac_ap
pag~mento de clivijas deixadas pe,o I--:: clig::_mos corajosam~nte _ a omisNo 3 . 54{)_ 61 _ Retifica 0 orc 3 men- t~rc~~c. -'"'ona.111... Po~ que na o
mGo·:erno qne c antecedeu.
. sao do Congresso Nacwml em ofere- to ela Prefeitura do Di·t ·t F c!
I
. e .. nu a par!ICipacao da EletJ obrás
:Mamfestei-me. ~:~tão, por um e_xame" cer a Brasília as !eis dele reclama· _ Comissãó elo Distrit~" J;;âera~· era . n~ nova emnres~, elr1; que Já f.· ac_iodet-a.lh~do do_ custo, _d_a expenencia., elas, turl_o provocou a manutenção do
N·• 2 _732 _61 _ Cria 0 Banco' Na- nr.Ja da Cen, rats _Eletr:cas de Gm~s
dos e~·~os e ac2rtos venfiCaclos na c~n- status 1uo que tantos p:·ejuízos nos cional ele Exportrc;;o
B··- .1, .
S. A. e ?a ~entra!:< E!Ptnc?s ele MI•
- ·" • Ct11
_.,sJ .a.
n.1.s GPraJs ~. A., tendo, ass1m. mei

~~~~ t~'!ass. n~~~u~~~~s~ ;~~ 1\:d~~;,l~tl J~ :lBr;íl;~;i=_ ~;u~i~~:,~~'~!~
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condições para assegmar a 1 minharam in:lmeros
memona1s às construir a ligação Rlo-f:to Pau~o, de la das diá: ias, constituindo ve;·daàeira
OIMlPeração mútua en;.re as det.entoras J.utondades superiorl'l:õ, Aconte~e, po- 4(lO qu;Jcmctros.
fábrica de adubos, de que tanto carece
de energia rém. que as pe:as da adminis:.rat;ãc.
E a amp:i::~,·ilo para 30 JOO a'Ja~·e· o Dhtt;to Federal.
GIJI>az de proporcjonar suprimento re- atuaJment,~ existente~. a.~ quaj" ligam lhos prev·sta para atcEcier g,·a&!liR?
A reestruturação do Depa;·ta;u,·nt<·,
O Sr.. G'âdo Nlond.n PermiLe CPHHJ dos demais o:etores. atrás ~~·•n
ar de elet.rkidnd.e no Distrito Fe ês;,e Departamento a Novac:!p, nã<'
eral?
perm;tem qualquer decisiio, e m CJito V. Ex'.' um apaxte?
cion;~do.s, é ta; efa urgente para a· qua . .
O Sr. Be:t>na l'Nio - Permite V. menos qualquer planejamento p8ra
O SR . •JO~J!~ FELICIANO - Com ped:mo< a 9.tt'rlção.
pt-~?:er.
. a. um apart.e?
~
re.'i::>lver êste assunto.
o Sr. c;,1,d, M<~ndm _ J':".o acha j
EXPLORAÇAO RURAL
'·•·O SR. JOSE' FELICIANO - Com
Assim, Sr. Prt'.Sidf.nte, Srs. 'S{'nailil>do o pr:ntor.
·
doi'PS. tndo Pslá ~ acnn,elbar, portan- V. Ex" Q1'C e ho1 a de fUllf• ·mos a
Coube ao Gcvêrno de Gorá.s trett:ac
Sr. Beê<'rm NefrJ - Ind8:ro que to mRis açi'lo no trato de assnnto de !'i'VVAC.'.P e a Prcf( [,lnt de Brasí- a de.sitp:·<~rnia~·áo das ten as d" !Ji;ct: ;''·
·~to de vista t eP1 \'. Exa. sôbre o· ta1nar:ha ;mport.ância na vida e no lia? Kão · ctlp, V. E::" que e•.sa lieria Fedem!, compreendendo õ.800 quil(:íifoblema da energia c','tric!l de Bra- desenvolvimento da Capitsl. O qu<: a solnçi'i.o Jl8.1'H uma .<.urr>; visão dês..<>eP metrc.s quad; ado~, ou Eeja, cé: ca {J,·
-a. se a Pmprt''·'" de Peranuá não ni\o é possível é a paralisação q•Je no,, p;c•blemas c;ue dia a dia. hora a hora, 119.0(){) alqueires geométrico.~ a!qcc·,~·organizo'' cien'ro de uma previsão conduza ao agravament.o da crise dr se agravam? O povc de Brasili.a des- re de 48.400 m2 • . O traba'ho de e~ ..
l!é capacidade necP."sát:a não só p<trr encrgia elétric-a que aqui já se veri- ~onhece - e b.mbém nós. pnlamen- tequ,ese junto aos proprietano,., cont: pre..~ente mas ck uma . estimativ~ f•ca. tendente a aceutuar-5e dia a tares - em :me braseiro e.3tamos pos- vencendc-os de que a gran.di.:.sidàde <'"iutura· para o Distf',tc> FedPral?
rlia.
tos.· No entanto, nós, que aqui resi- obra esta,· ia a exigir coopera<;ãv OP
";,0 SR. JOSg' F'ELICJA~O C
din.os, não pod~mcs permitir que tal todü.s, levou-os a we:t8." r,·~'" il'dcm;Jiláno de abafõteci!lwnlo de enprgia eMTELEFONE
situaçã" pro.%lga. O dL~curso do Se- z~ção irrisória pelas <>nas il'tT<1S t: ,,_
141:lta de Brasília foi elaborado com
n<><lor José Feliciano é
altan•.mh' duzida em CrS 800 00
por ?!'J:;e::,
Da mf.,~ma forma os SE'rv•ço.s de t.e- in;otrutlvo
r•·objetivo dE> se Gbter O fornecimene 1mp':e.s,ionou-me parti- peométrico. E a,:,sim, pe•·to Li•:' l:>U ·:
'iiD de. p:1rte d~ nr?dução de energia iefonrs urbanos e interurh~noo. a cL~la:mente q•JaPd'J rPvclou à Casa que da área foi dc'aprm,;·iada.
nsma de CRrhoeml DouradJ. Mais cargo da DTUI, re;,~cntem-se de ma:or trirta projetos de lei do interê~se di'
O Conselho de A.clmin·';: ;u::uc
r;:J
. rde viria o refóreo da usina dP Pa- autonomia admini.strat,va .
B:·asília está paratios
NOVACAP. pela Re~oinçiio n9 6. rL::
oá nas mru·,~ens do la?o. FuturaDesde 1960, foi autorizada a cons- Brasília estüo parscios nas Comi<sõP.' lavra do entiio Con.~elheirc Bc.· rJ<J ,,,
te ainda mai~ o fornecimento do truç~o de um circuito Uberaba-Sãc respectivas.
Não ou v: bem qual a Lima So:J'.·m!Jo, rPguJou o ap• ,.v;:t: 'I.
ma nacionAl de Três Mari:1s on Paulo.
duplkando-se
con~eqüent.e Casa que O" detém. se o Senado ou a mento, através de arrendarne11tc. rh·'
"Usina de Peixoto. Aront-ece que o mente. a capacidade do sisi.Pma atua~ Câmara dos D~put.ado~.
ldes a .'!"rem clistribuJoo,- ac>s
tado de Goiá • vP:n forneeendo ener o que evitaria a.<; interrupções a que
O SR. JOf:·É FELICIANO - Eftií.o tores. Seria uma cxnPriência
elétrica a Bros!1la. A usina de estamos sujeims com o ún:co circui- vinte e nove na Cámara do.~ Depu- para uma reforma ag;·á:ia
noá pos.wi duas turbinas de 9 to através de Belo Horizon~ e Rio tados e um. no .Jenado.
: p:a.
kw cada uma. num total de .... de Janeiro.
O Sr. Guidl' Mondin - O curioso é
.M&s, o orE v:mo.;?
â:ooo. AcresC'ida 'do fornl"cimento da
que temos, tant.o no Senado como na; 0.': antnw: ''r<:p:·:et;)rios .-,nt ·ec'.'lr:•··~
Nada se fêz, porém, até hoje, não Câma.ra dos Deputados, comi."lSões es-: a.•; tenu.s ,,,;r 5.:-11.s fan.íliares \'1"1!':1•·,,
tachoelra Do1!l'ada. teremos aproxiobst.a.nte sabermos que as despesas que peciais para. cuidar de Brafilia - as: ocq>.;n':o h,\ m~1s d~ 200 al;o,. 'l'.la
J!Qdament.e 30.000 kw.
t:O Sr. Pedro T.udovico - Existe aln- se fizessem seriam cobertas com s.pe-- Comissõ!s do .Dis.trito F. edP;.-al. • São m.iia. g1.:e . de fixa\·ãc que eons:!~:il' .t ·J·.'n
nas
2 anos, tamanha a rentabtlidade elas entao culpada.: dessa s1tuaçao, e, das pa;:H·h'i <J1'''B admcave1.s da, !'"'"'·''·
4a :uma usina termorlét.rica.
t;O SR. JOSE' FELICIANO- E mal.s dêsse serviço.
no Senado, também devemoL pe1·...r hl>ióna.
O
Sr. Bezerra Neto- Então. o prn- que Isso ocorre por mea culpa.
!t Usina term..,!"létrlca. Acontece que
O Sr. Guida "fondin Permiié!
1
tRsà energia elétrica, dent.ro do Di.<- blema é o mesmo quanto aos t.etef ) O SR. JOS!l: FELICIANO- A cul-1V. Exa. um aparte?
iltlto 'P'edéral ab11,tPce no mom,.nto nf!l'?
pa do Senado reveste-~e de
maior
c;: ,
,
.•
O SR. JOSÉ FELICIANO-- Quan- gmvidade, porque a Emenda à Cons-\ O ,s~.
JO~É l'~'"LICIAI'<O
:Umas oito mil unir19drs habitacionais
to
à
utiliza~ão
do
serviço
de
telefotituicão
que
existe
nesta
Casa
pedeiCom
uu.to
prazer..
.
.
'1\l'ti entanto os Tnslil11tns, a Cl'lixa Eco nes urbanos e interurbanos de Braexatamente a tnmsf'"·ência da como. Sr. Guuto Mondzn - le~10 in· ica, os ) Ministérios pro!!rnmam
~rns em numero quase idêntico dr sflia. existem as mesmas 1ificulda- petência para legislar ~ôbre Br!U'ília! clus!VE', embaraços. fntu~s e cito :;;,:,
des
de
admtnistJração
públ!ca
e
a
exclusivamentP
para
oSenado
da
H,E'caso
co~~reto. ~a mmtos anos •'nl
mtdênclas. 'Portanto. nrecisaremos do
mesma falta di" previsão para o fu- pública, evitando-Sl assim o tumulto mmha C1dad~ Porto Alegre ap~;·,: ··, d&bro de enerda P1étrica.
turo.
Dentro
de
pouco
tempo
Pstarã
'MM, niio bs. nro<rramnção al:mme. esgotada a capacidade das ;tnhas te- e o acúmulo de fierviro existentes na ram uns venrJedorPs de t.errM oe .u·
Câmara dos D<:>J.wtados.
•termento ue se faziam,. então aqn~.
ll~o há qul'1101tP1' nrevisão t:ll1T9 at'enlefônjcas de Brasllla. e o D~D9.!'ta
nesta Reg;áo. Recent.rmente un''t
feir às necessidndE's da ponnlad'io dr ment.o
não tem nenhuma prev;sáo
O
Sr.
Guido.
'!:fonàin
-:
;:.Ião
g.oc;to.
compradm'a indagava;-me, f'm car;.'l,
!Jt'amlia. no ~nar0 m~>nor dP. doi!! ou
o futuro.
do r::pecto ,;ubJellvC' ~e toda essa sl- f'lld"' estariam localizados • lote' oue
1IK! ano.~. Rerla. ('ntilo. o mnmento para
Neste
ponto,
queremos
afirmar
peélcaio de o Denartn.mcnt.o dP Enrrgi8 rante o Senado, que a renda mensal tuaçao. Part ·:-nL nao .laVPr multo i ela comprara. Fiz uma fuvPst'Q<'<;'.j::l
pude. 1l:le ('.~
~~tr!ca. Mm !l S119. autonom:ll ;J/lmi- do Departamento de Telo>fr>nl's U;ba- 11.mm:·a ~ra.síl.ut. e ter;P;;~s de fazê-1:): nessoal tanto quan
.tfwa situado debaixo do Pahíci0 d;1
btrativa, programar ob1·as p<l.ra ean- nas e Interurbanos é de cê1·ca de oi- existir. nao achfl V. F,x. ·
faclo dn enercla e1étrlca no nont.0 tenta milhões de cruzeiros, q!lase :~m O SR. JOS'll: FF.LT:IA~O . - Exa- Alvorada. O que acontecerá no f•_;+u.~ pr~im<~ ou" serla " Cachof>h•q bilhão de cruzeiros anuais de renda, tamente, é êsse o no_so pen.~amento. ro quando tudo isso fôr lnvestigacl('?
<L~ndo)
, O Sr. Peã1io Lunorico P\'1'mi!e
·~··rada. E nor nn.~ de 1004 ou 196!i renda essa que é t!ta.nsferida à ·NO'. :uma. seg-unõn et:Hla. 1mando aquela VA CAP e incluida na receita geral, E os nossos t'ecmcos
··
tã
:Permite V. E.'<(a. um apa.rte, p 8 ~·a
1 es o, capa- contra-apart.Par o nobre senadol' Gnla
na, com cêrr~. de 140 mil kw. es- mas que não pe:r:mite o desenvolvizes e desejosos de continuar. a obra en-, do Mondin?
;t!Yesse já concluida. Antes. a men mento
do serviço telefônico da Ca· cetada.
1 •
·
•
ter, a soluciio ideAl para o prohlema pital Federal.
Faz-se mister, porém, seja tambémi O SR.
JOSÉ FELICIANO
de fornec:m;>ntô Õl' energ:ia· el~trica
O Sr. Bezerra Neto - Permite V. o D. T. U .I. erigido em emprêsa au- Com muita honra.
@Dl Brasília. é ;nd'Mda
plantA di' Exa. um aparte?
tônoma, como condição para adquirir
O Sr. pedro LudotJic0 - Isto n&v·
lls.IJema. da ·usina Peixoto. na c!õnõ"
O HR. JOSÉ FELlCIAN'O - Com maior eficiência na execução de um é exato: êsses lotes não estão o;iti!RUberlândh. )io·::~da '!)01' 11ffi(\ rêdo
largo
plane
de
comunicações
no
intedos
nesta zona. De fato exisrem. A
~~ pouco m8;, <i<> l'em quilômeh·oo prazer.
O Sr. Be~erra Neto - Em matéria rior, dentro da autorizat'§o d~1 mesma venda c.iêlE's co ..1 tit.ui verdadeira chan!,~ a. Usina• de C<•!'hot>ir:?. Dourada.
~ lá SI" fa,·i~ 'l rPme~~a da enl'rP.:ia de t.eldones, V. Exa. conhece o sis- Assembléia Geral de lQ de setembro .tagem de algtms espertalhóPs. FOI'am
i''endicios quase noventa mil lotes pe .• o
·~travé.~ da linha f\.Ha temsll com ca- tema de auto-financiamento, que está de 19BO. ·
Respondendo agora à per~unta do preco df trint11. noventa cem e du~en
s,~ldade par~ C~'rn mil onilowa-t.ts. e dando resultados positivo.~. em lugares de bem maiores dificuldades do Senado Guida ?>londin: E' precis?, no itos · crmeiros ea.da. :G:les chegav';m a
u~ está, 8"0•·~ ""1'11 anen~. dez miL
.·. O SR. BF7TCRRA NErO - Quer que as que Brasfl!a apresenta. mas entant~. ~~a 1.~so. que. a Prefeitura, 1 dizer qm: os tl"r enos estavam sibndizer cme n"'·~ :·"'"m~1' o r'tmo antl"- onde não há êsse caráter de funda- conccssJOnana dos ~ervwos, e a NO- 1 dos à beira-mar. . . Muito~ cRÍl0 ~~l
VACAP, que os rxecnta, ponh.am-se! ne-.,te vm'dadeit·o <'Onto·(h-vig~.r:o.
rlor da comt·.. ~ci'e.~. é necc;<:sário em ção.
O sPnt~do empre.~arial de qualquer em campo, P?~Mlfrlas do propósito d0;J'liás a NOVACAP está indcri?~lndn,
prlm~lro ]H<Yr•· otr::Ll,. r-r.~ra o nroblema de fornerim?nto de enPrgia 'il"l'Viço telefónico. princ;palmente '"m vender a rotma e enveredar por ea- d~ n1f'Jhor formà po.<slvel, t\S pesEG::,'J
cidade como- esta. é sem dúvida po- minhüs nc;>vos da~ reformas estrutn- Qt;e. foram ludibriftdas.
elétrica.
rals. que .1á comtlhwm lugar comum
O SR.. J\>Sf'ê "''":T II;1A'JO -'- Creio sitivo.
.10:31'1: FEL!C!AN0
•
O SR. JOS't!: FELICIANO - Exa- no Parlamento. na imprens:1 e em to-! O SR.
que êste e n''0hlema fnnõamentaJ.
Tr<mh,:m po~so psclar0cer o r:en''·'·
pa1·a. contin"""~" ,-;,, ,.ii'rno no.• tr8h'1- t.amente. Com autonomia admin:l't~~ dos os setores da Rtivido.de bnsil('ira. Fp.,~·f.r
do
nobre
Sen9.dor
Pedro
!
·,l!.l{i ..
tiva
e
financeira·,
o
próprio
serviço
lhos da ronstr•1c?to cia nova Cap!tal
AGUA E ESGOTO
. VÍC0.
telefônico poderá lançar f'.<;sa orientat'lo Brasil.
O Depa.rtamen1:o. de Aguas e Efgc>- No Jcvsntnmento ef!'tnw'!o pr:.~ r:··
O Sr. B('~Prm Vnf!l - Tnm•1 1 drm<1r qão empresarial na solução do protos
da
NOVACAP
possui
serv1ços
tcccritúl·io de .Goir,s, qnanrlo frl?'a ,.,.. ~
blema.
'l!S obra·s r~>ferr-n f.P.F à e!~err'a elétrlcR.
nlcamente considel'ados de primeira: 11eSH1rOiil'iB('fí.os. v~dfiro'..l-v n·p "
é l'.s~end~J.
(L;mdo)
ordem.
;
ha:via pr~.c;r.rieBo aquisit~--:-~. ::~-;.1
O SR.. J0<:![c F'!"Tl'f'T A. "\'0 _
-r·
O sistema ãe recalque de água né,'rlos propril't:i;·'o;: nue irars,,,j•'· ... ,.
exato. AtMl'!~1n < !'""·"'" hmente, denSr. Presideni e. rl0,·n <><clarPcer qne
tro de um r1on~>hnwnt·0 pan1 anro- o pt'ssoal pago. e~tú em condkõt>s de Ribeir§o do Tort.o; a mode;na e;;lf>- n;.,+.~·ito PE"dl'ral n 'F<•P'']P·:1co:'P ,, · ...
ri'':" rnr'n.~to :n·1 ." ,,,. .- ·
· Veitamento r'fo•~" l!OV't font~> dP. f>nPr- trabalhar nPsse .setor. E não f~·lt.am, ção de tratamento, ao Hiclo do Ctu~~ ~:("::5·:r;~1 "11'~ r
~tfa. elétrir~ 01H' r·'d" n H~~,.<in r:lr como nunca· faltaram. finane;amen- ?;eiro; o~ resflrv~tó)·ios ali ev'i;;;.~nntPs.
eflc~&nc<8.
d,.. :~·!··-~._. p1Tr·r"t'·~n:r. ~·~;~. 1'···1
Usina. Pelxo~n rt? f'rrh"o'm T.Y>l!"Rih tos dos próprio., vendedores rle nwtf'- tudo funci0na con1 ~·a1a
corr1o
efjcientf'
é
o
.sêrv1co
de
es~C't.t"IS
r
d·"'
vn~·
(;~H:
~ p;ef:';. ,.
.lâ que dPsta p!l!'a c't o sisi'cma já está riais para a cobertura dos g::t.stos nesanitários, cuja ei'taçã.o áe tn.tH1:1Htn~ w:c- 1 ·1'?.''''~"'·;· , •'
ooncluído.
cess'ârios ..
to,
às
ma.rgens
Cio
L<J::;o.
é
das
w:li3
.
y;o·;s>:
'"
O Sr. Be:J'rra 'Nefn - c 1:eio Qt'~
A proeza: da NOVA~AP, e:,tender:até agora não '~' o,wtra êsse brado do, em 6 meses, a traves de 1. 300 qm- mr,dernas do mundo. de fc:h,·i~y?.:. inde alerta. imt'o•bnt'<.s'm 0 .
llômetros, as ligações ~ra.': 1 lia-Uper~- gli'Nt. O DepartamGllto que ... ap~m,
p, 0
-:··~ ..
O .SR. JOS.fJ FF.LICIANO _ Os 1ba, Ub~raba-Belo Honzonte-,!lllZ oe porá em funcionamento. em nb!'il prótécmcos res.pons.áveis p. elo fornec;.men-~ Fora-Rio, seria melhor aprec1ada se x!mo, também a estaçàü de tratamfn- vP1:c'Jn ince,.:,··
to de energia elétr'c"' em 'Brasil'a !'!'<- atent.assemos para o fa·to de que a to de lixo àon:;ie11ia.r c.o1etado etn Bl'B.- CP" l0t<:,~ P f.'ll~t, .--.-y,~-:t~ : ('1:;;: ,t; ·,-.,-H~..
tM sentindo o proble•na. Já encà- Light consumiu quase 2 ar.os para sfl~a. A Sl:a capa{;id:tde C de 4G t·- 1 1 1 ~·- -f~ cn1!:' c.:·-, .·~-~~;h~l:·:~.- ;,_..:: p::~l~~·t1:·1 1 ~

das sistemas de producão
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Não tínhamos, qm,ndo 1s ct~mpro- de reà.obTado esfôrço, em cooperação realizar a carreira política, pela qu'tl' nente, quero exprimir-lhe. em nome
priamoo;, o objetivo de ver essas à!·eas com o Executivo, que nos conduz'! à revelava, evidentemente, mais do que~ da minha Bancada, os sentimentús
tramformadas em desertos mas, an- definitiva fixação de tôda alts. admi- um interêsse, uma paixão incontida. , de pesar que, aliás, a todos envolve.
t•··' , l<"!iamos CiUe, além •le :~,rrendá- nistracão federal em Brasília, :pL~ nilo
Jovem ainda, sem haver chegado at~!
O Sr. Silvestre Péricles - Permite
h> a nrPÇos módicos, a Novacap, a pode 'ser considerada obra s•.t-péitJ. aqui aos trinta anos, manifestava. a' o nobre orador um aparte?
cu'o ct'omínio foram traJisferidas. es- sorvedouro dos dinheiros púi-JJ\co•;. ::ada passo, o propósito de alcançar na
O SR. JOSAPHAT MARINHO tab2'ecesse um sistema de eficiente mas, pelo contrário com q~".ed<'-de :vida pública as posições que pnde.':e Pois não.
assistência aos agricultores que aqai empreendimento de alto senUlo pa- conquistar pelo esfôrço, pela inteligênO Sr. Silvestre Péricles Nobre
s0 radirassem,_assegurando aba.;·ceci- triôtico. s~nt.ado e d_efendJdo. a r'l'J- c ia e nelo trabalho.
Senador Josnphat Marinho: V. Exa.
1
n: ontn fâcil à c' da de.
rasamente, pelo Patrwrca da no'-;~
Ainda menos de um ano, no últim.J é professor e. consequentemente, hoT"mbém disso cuidou a A:;sembl(o:a . Ind~·pendt'ncia e cuja rPperc:<s'âo
pleito. frustrado, por imp:dimento.s; mem da altas luzes. Associo-me, pois,
o 2 .,_l de 19 de setembro de 1960 cuia Iconquista da vastidão tt;,rritoriai. d:J constitucionais, à expectativa de con-: às was pala varas. verdadeiras e hondP"'·:''o igualmente, não foi cumprid:t, ·oeste foi inscnto na v1sao profex::.: quistar um lugar no Congresso Nacio- iradas: D_e':o dizer, eín nome dos rea •" ,, 0 ie.
de São Jo§.o Basco. 'Muito bem! Mlu- na!. reelegeu-se Deputado à Assembléia i volucwnanos de 1930. que Juracy 1
c,-..:,c;amo ao trabalho, para 0 xe- :to !Jent 1 Palmas).
: Le2·islativa.
Magalhães foi um dos bons. um dos;
('" · "' ~f um p'ano que tr~nsfL•rm~ o !
SR. PRE IDENTE:
Procurador do Muniêipio de Salva- ôtimos dentre êles. F'ui para a Re8
D , '"ilr: Federal em VF ~e 1 ro 1~,·1 ._n·n- , 0
:dor, deveria êle a 7 de abril dês te mê3 volução ern_ 1929, quando ~e organit<dr para a gra·nde reforma Ggr{tl'ia.
Tem a palavra 0 nobre senador J•J- af8.,tar-se d2 sua,, funções para reto-, zava, em Porto Alegre. o nucleo funque ?.i virá.
"aphat Marinho.
mar a ativJdade legislativa.
i damental da vi~ória do BrasiL .Em
:·
Ontem. porem, cheQJOu a esta cidade i 1930, seguanOii .]untos com aqueles
CONCLUSÃO
1
O SR . .JOSAPHAT ""IARINHO:
a de.,gracad:J notícia de que 0 dest.ino que tinham o mesmo ideal. No NorAs,im. iu go haver trazido ao Se-- i (Sem rerisão _do orador) - Senhnr. lh~ cortou a existência. ~ sociedade i te .. e_ntre êle:-. comb~t~u .Jurac~ Man:•rl., PS f.1~nu:ntos que lhe ·l'em um' Presidente, agrade~o ao nobre Sena-~ bmanat' abalada pela surpresa do .ilol· g~lhaes .. O .chefe M.litar dda revo1ur~~"'7o a'u2! da . Novacap, emprê5a i dor António Carlos_ a bondade de -:e· peD~n ~~~ ~es~~o~· levou ao C'mifeno ~of; 0e J!~~~?~ ~gesseM~~tei~~m~~=
o;1P 1
a s~~ credito a o\Jra. gran- 1~~r~ me sua :.~scr•çao, pe~J;utmd~-m;,; tristeza q~~ d~mino~ io~~ad~v~l~~~naa tão Tenente-CoroneL Naquela época,
d .. , 1 c:P w·:t~l}Ia .. mas .aue P"2Cl~a
1 dosml,
~.~;,n~I.!l, t ~~~ta ses .. ao, 0 ev .r 1•·omnendo os limites partidário, pa~·a é·u também era Tenente-Coronel Fui
1
tP· . . . o, il eJ;e,pncm petd!(:la e tplrco:~'·-~ '"H1m 1·\~~ ~osllSre. Presidente.e Se- que o sentido ju.<to e no'Jre da 11 n:4 n'- para o Exf'rcito através de concurso
1
~ . . ~_~, :n'"')r~~~- ht:.~nr;~ d~dr vrS!ad...,n -e!n~-.e~.~." , ehon=·; 'l.St·~la~ore's Óa Facui~).Sl.'de df; ~idadr _tractuzisse os sent"imentos da e . pro1novido a_ Tenente-Coron_el aos
:>: ·' e,.nLJtaçao, e mo a .,a I-,·..1 0
.:.
. .,
ama bamna.
tnnta anos de 1dade sendo asstm um,
w~~ ' 1 :;' ·t,-,;,,, n:•c que se:npc0 a: D':e ".da un;vebJ.da~e- da ~ 1111 ": 'hm O Sr. Lobão da Silveira _ Permit? dos mais jovens. tenPntes-coronéis atéJ
cr "' 0 1 1?0:1
• •
• qu=,
~L~?no, apiOXIm u se
e mm: a V. Ex~ um aparte?
h0,1e. Sou honorario. pois nem o gran-,··
de Duque de Caxias foi tenente-co-;
r , .. a 1~'o n~crs,ano ~e faz, ante.s, I'!~~ a Jovem est~dante, novo na, clas:;e.l
d.é _t·1 ..... 0 P'V<~zif!-la do exces.~o rte 'Je?-f msipanc~ .,e educa~o, ~uena '"Ijentlf.O S_R.. JOSAPHAT MARINHO - 1:onel com essa idade. Isso para mim:_.
S"" ,.-,p tan'o a on\'fa. <em prc>J·1r;ao car-se p,rante .? P!Ofe._~or ·. ~,.- ·0 cu:n POis nao
•
. .
e uma honra muito grande, porque
qn" i·1s:if'QLH" tal dPsppsa.
smgula~ educac;ao e cOJdtah?,t,:Je E:acl 0 Sr. Lobao da Szlvezra- Em no- fiz o concurso. em razão dos meus
Po~o . 1 rs'~ oo•·tir'\iF r c,trnção dos o. a.cademtco Juracy Ma~a,haes Ju- 1 me do Pa;tido Social Democní(ien tr::'balhos. no Rio Grande do Sul,
f'0..,"o•·,, <;f'nadnrrs. uara o 'Jrc'f'fú mm.
_
_ !~Iero :·~SoC!ar-me à homenagem q•1e. que f' uma terra heróica. Foi meu
fi"~ "'~i\f' "lih•·p 0 8 ...,,. 0 vo: r~m''lll<1 t].:-.•
Na ap:eseDtaça?, a um tempo fr.an-1 · Ex _Presta. à memória de ,Juracv nroff>ssor no mundo civil, o inolvidá·
~o·· .. ;.-l,.,•·p, :i~ N<w~r,~n. no nad:') •ic ca e pollda,. ct_esejava so~n·etudo deixar ~agal_haes J~n1or, nesta hora em qne vt'l Borges de Medeiros e, no mundo
f·•• .; 0 na'i<r•'!o oivil da uniâ'l. apr~ ~l~ro. sem diZe-lo, que, filho de um po-~nao soa Bah1a mas todo o Brasil cho- militar. a corrente é grande - vem
~P-"~·lo n_o''l n~nu•?rlo P'ính r._,e_m_rn .. litlco, ~a _Facul.dade, e~t~·e~anto, des- ra Sl!q morte .porque, realml"nto-, Ju- d~ Caxias, O~ório. Deodoro, Floriano.
racv _ll'fal!alhãe, Junior era uma PX- PPnjamin Constant e do General
F em 'P'!'llir.·a. rxigir '.lo.~ ~~'>'!'- trc-1 conheci~ tronteu:a partldal'la: . .
nwos. nnenír os P ''qncionário· q. 1e sei, P~sset a seg~n-lhe a tr~Jetona, .a.Prt>.ssao viva de intellg·ência. de tn. Gói.s Monteiro. A êsses tod:J..~ está
dPn'nur_m. com rPdohr~d? ~.s~ô··co na f~art1r d~qu;le mstante.,. V1vo .. m~ea- 1 b"'!ho;, a. serviço não só da Bahia com· unido o nome de Juracy Magalhães,
c •nn: 11 , 80 da obra nuP ai est/i trmn-, '"ente. nul!tante das hdcs academw ·..s, do BcaSI•l.
que se portou corretam ente em 1930
fante norf'm sem boas perspec~ivas·era, por outro lado, exato cump-idor
O SR. JOSAPHAT MARINHO - e em 1932. Di"so dou meu testemupa··a 0 futuro
.de ~rus devere~ e:scolar~s.
Ag-r~deco o aoarte do nobre Senador nho Associo-me pois a v. Exa. na
Fqz-sP ,.., 1 ~tér ::t re•omada em r!t.mo i Amd3;_ academtco, e.egeu~se Dep1- Lohao da Silveira.
homenagem que está prestando a um
l!,..,,n .. ~rl"' das construcões do y;;~;tfí- tacto ~s,ad~al no mes~~ pletto en;t que, O Sr. Mem de Sá - Permite o no .. homem digno. cearense e baiano pelas
eh rlo Trib•mal de Conta.~ da União, ,da trm.cheua. da oposiçao. conqm;tava brP orador 1J!ll aparte?
suas condicões politicas pelos servid~ Torre .;p TPlevi<;iío do -Teatro Na-i 0 Governo s~u par, o ex-Senador Ju- . O RT?.. JOSAPHAT MARINHO - ços relevantes pt·estados àquela terra,
c'on~1 P dn P1lári11 tio. rtamarati. tô- ,racy Ma~alh.aes.
Pois não.
centro do nacionalismo.
d~s oa•·alisadas Sàmente est.a última. No exercfcw do mandate:. r~v~lou-::e
O Sr. Mem de Sá - Desejaria qae
O SR . .JOSAPHAT MARINHO pr;ra n~o fnlar nas demais. SP.ria ca- atento aos" l!ro'Jl~mas legJslat:vos, VI- V. ~~ recebe>se dos Partidos cb Mi- A t-antas expressõe~; de solidariedade
par de carrear' para Brasflia uma so- gJI~.nt: ao: mter.s~es do ~stado. com nona. ?e.stfl Casa a. expressão de ple- que fortalec.em o pronu!lciamento da
ma. enorn-.e de 'lovas inversões. , • oue a s~bna preccupaçao de aJudar o pr,o- na sol!danedade no pPsil.r pelo fa!Pci- bRncada b~Jana em r.tlJO. n?me falo,
ou ase· nma centen'a de represe~tacões g~m!or na grave tarefa da ad.mm:s-- 1"1en!_o dP Juracy ,Magalhães Junior. ! devo acre<:centar, a ped1dó expresdin1, át'c
d'' d
.
.
·
traçao est?.dual. l!'..stava cumprmdo o
N~o posso faze-lo, sE>m externar 0 so o sentimento do nobre Senador
vP:rn::' B~a a;l ;cre t!· a as lllt}/'·' ao Go- seu mandato quando, tendo participa-· ~enhrnento de solidaried:!de ao gran- D"niel Kriegl'r por motivos imperio51 eiro em _pron s os pro- do ativamente d;1 campanha presiden- ele Senador que foi o Senhor .JÍ!racy soo ausente dPsb S€'ssão.
i to
.
/ ;~ nr~a: rfon~truca~d'dqs. s~us edi- cial, o P':e•iclente ,Tânia Quadros, ao Magalhães. que. nesta hora. sofrf> l'm
O Sr. Eurico Rezende - permite
1
~ .~se e - ,08 ~ rest PncJa o.s res- tomar posse, o convocou, fazendo-o um dos golpes mais brutais que o de.<:ti- V. Exa. uma aparte?
pbchv~~ fu!'cwná1l~ nesta capital_ e dos subchefes do Gabinete Civil da no lhP nodPria rese1·var. Sabemr.s flue
O SR. JOSAPHAT MARINHO s men e. nBo os poem em e?Ce.cu;-ao Presidência da República.
o PX-<:;enador e Governador Juracy Pois não.
nnrone 1!!'2°ram O'l~ndo o Mimstel'!o
Nesta Capital, êle não era apenas o Ma("f11ho5?s t.;nha todos os motivos pa·O Sr. Eurico Rezende - O nobre
1
rJ~,. ,l'?_;.~nPs
Exte.nores estará ;-m auxiliar cuidado:;;o do Presidente da rR ver. no filho que lhe trazia o no- Renf[dor Mem de Sá já expressou,
conr:hcMs de f~ncwnar em . Srasfha Reoública - era, ::tO mesmo tempo um me o continuador da sua excenf'in- em nome daf.i bancadas da M!noria
F:;as constnH~o~s e~pregarHlm t?~a advo~ado comtante ãos interês,;es nRl cHrreira política, que mBntni·' .., desta Casa, 11. solidariedade do seu
mPo de obra dtsoomvel em Brasiha. baianos. Era mais, porém; era um no·11" do~ Magalhães eritre os ~·a 11 pesar pelo falf'cimento do Deputado
onde ns nossos ~!lndangos. <;Urtem ho- a.mho de todos os baianos que, parti-~ d"'' !írtQre' do Brasil democrâtH·n.
Juracy Mag:Jihães Júnior. Quanto ao
rao- .de desemprego e. 'lfh<;oes, e ;a~- cinando on não das tarefas goveman SR. JOSAPHAT MARINHo _ Esní'·ito Santo. quero particulariz.ar
rPRnHm ?ata o Brasil, soma.s eleva- m 1mtaili, tivessem interêsses respeitá- As ~;inc~ras palavras que ac:-~b 8 m de IJ sentido da hr}menagem, porque o
do, de dtvlsas.
veis a onentar no Distrito Federal.
ser proferidas pelos nobres c?~r~ 8 s w;·r·m dP,apnreridn eM.ava afetivaUr-~e,. tia. mesma ;o:~9, .. se}-am .t'tlao ST. cattete Pinheiro - PermltP r,onfl''mam que não estoq sPnrlo pxn- wc-nte vincnlndo ao meu Estado.
do' mcentwos à IlllcJatJva pnvada. v. Exa. um aparte'?
'!'"'~do no registro q11e venho fa- -.. ·:w·;palmen' P
qu:mdo, integrando
nP'b. capital, onde o comérrio ainda
zendo.
..,n dos :>etorrs do Gf!binetE Ci\'il da
t.ímido e pecmenas ind(Istrias de tramO SR. JOSAPHAT MARINHO O Sr. Pinto Ferreira _ Perm!'P P!'P~idência .Hinio Quad!·os. foi uma
form~riio trahalham num regime rH' Pois não.
V. Bxa. um aparte?
ecni;rie de embr>ixador ao lado do
pirJneirismo, s~m oue. atf. hoje a!O Sr. Cattete ~il!heiro- Fui. tesre-1' o SR. JOSAPHAT MARINHO - Dr. Ademar 'Vfflrt.in.~. dos interêsses
d-; ~'nírito Santo diligenciando no
f'.anca<sl'fn a dPsejada estabilidade munha, como Mimstro da Saude do Pm< não.
o-, ~!tos e baixos verificadm; na con- Govê!·no Jãnio Quadro. dê~se pe·w<io
O Sr. Pinto Ferreira .:.... Em nome ~<·utidÕ de q11t> fôss?m dr!'11ados para
ducão das 'lbras púfllií'R~ ,,..,flete•n de da ,VIda de J~1racv Magalha os Ju 'Jol. do Pr.rticlo Trabalhista Br8sileiro as- nr.<·so F:stado o' rrrm·,os técnicos e
rnaneira peri2;osa na vida fi':'l.a'1~eirn pel'lodo que tao bem V. Ex~ acaoa dé'l soe!0-me à homenagem à memór'a financeiros incli.''WlF.áVPis ao seu dede~sas emorêsas. à~ quais fal.ta. o es- definir. Por isso mesmo, permi:a-'ne d0 i ovem político que tràgicamencp ·,n,_,volvim•'nto. F'm eompquência intírnulo governamental e a s~gurAn,~a V. Ex~ que venha. trazer, ~ão só om, fi>lPceu ontem. Conheci-o há pouco,· 'p•·nt·rrando " q•ntinwnto 1.mânime do
mínima nara a movimentaç~.o dos m~n nome eomo no do ~arbdo Tra'•·l··l anos, e minha impressão a seu res- n"~'' capixall'l. rlr!Josit.o na biograseno; n'""ÓCbs.
lh1st_a Na.ctonal, a man1festação mJ s/ peito foi magnífica. em conseqnênr''l ~;~ " ng homPI119:P.m. retraçada;; por
Acn~ditnmo' oUe mais
um largo sentJda do nosso nesar pela mort.p d~, do cavalheirismo e da amab'~ifh•rlr V Bxa. ~ Pnl':r?.P r;·1ixs1Ja mnis canasso seria dado se 0 Congresso, na tão ilnstre filho do Estado da Bahia . com que me cercou na B<thia F·R tiv,nte: di~ntP rlu tl'ml!Jlo q•1e se
sua a'ta ~abedoria, regulasse a vE'nda
o. SR. JOSAPHAT MARI_NHO ·- ê!f' nma das esperanças lumill""'" 'ln ~_';:·'•t P'lra •·er:JJhor "' resto, mortai'
do~ snart<~mPntos
aQui construídos Mmto grato .a
Ex~. !'Jess~ epoc_a em 1~~lí'i_ca baiana, essa P?lít'ica o""' ·P n"r•,tele moco on"
insnirndo nos
pot,. Pre,•irl_~nr.ia social, e a reinver- o.ue a.qu! _res~dia. mrrec1 a distmçao ?e u·,·artwu, com ta.n~o b~1lho no R: •· o'-"<'110'ns dion;r;~"ntrc< da vicb nú5;;0 na edific 9 cão de novas unidades sua hospitalld:J.de. na qual requmtava sll desde o Impeno ate a atuHl•'h'i"
hH~a rJp- o.;e:• oqi i>'ia 'em ct>n•id?. ·dPh<~bitncionais dos fundos obtidos, eís em ntençõcs aquela que. pelo casam~n- E'. oois. com tristeza que·. ho.i~ re- s~nvolver ltma
c~,T~ira
das mais
O"P. 0 nrohl~~a de reo.idência em Bra- to, ~êle se tor.n<!u. a compa.nheira fiel e gistramos . o faleci~Pnto .dêsse meq gnh•.J>1ida~, hé'n"?ndo e dignificando,
<;íliR. ronsUtui. no moment.o, 0 maJor dedicada, sohdar1a nos deveres, nas, ,lovem amigO. Por iSSO, em meu no- ~"~vinrlo P enob•·pn"ndo a sua gem~
~ntrr~ve à ~f'elel'acão da trans.ferên- lutas. e nas ama.rgura.s da vida.
1me e.no da bancada do meu Pa"1ido cãn. A vida d'\s m"rtos ronsistÍ> na
('!!!. 1o~ 0>o-ii<13 do poder Executivo
Deixando !l.. função federal retornou as."?CIO-me à homena~em que V _Exa m~m"Jrln doo vivc>c. Fsta é uma senp?"~ " rq,.,'tql na República
êlo ao exercJCIO ~o ma11;dat~ de Dep•.I- esta nrestand? ao JOVem politico
t"nna que. r~fr:w(o'; o perlon·~,w do.,
,...,.,n,,;~cln. nPCO a ate.ncão do .Con-1 tndo à A;:;o:;embl~Ia Legislabv!l do B;s-1 c:;ahNlnr. d~ trJsteza que or~. ~mar·~,~- 01'"'l 1oo. sP P''f''JÍO" nqs COC!rdenndr.s
grc .se Nacional para a ne,~ess:dade t&do, e p:·ossegum no sen empenho de r a o co1 ao;ao de seu pai. po,JtJCo em1- de uma grande verd~de filo.<óficH.
1
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1 to, e por isso com grande emoçüo
mamfesto nesta hora o pesar meu,
pes:malmente. e daqueles companheir os do Rio Grande do. Nort · que têm
na sua vida pública um grande exemplo. acompanhando-o através da sua
trajetória. desde a mocidad_e revoJucionária até os dias de hoje. Era
o que tinha a dizer nesta hora, solidarizando-me com o pesar da Bahia que, compreendo muito bem. é
como disse o nobre Senador João
Agripino, o pesar de todo o povo brasileiro notadamente da g•eração de
Jura c:/ Magalhães.
o SR. JOSAPHAT MARINHO Diante do fato doloroso, e de tantas
palavras ponderosas agora proferidas pelos nobres senadores. peço a
v. Exa., sr. Presidente, que haja por
bem dar conhecimento dessas manifesiações de pesar ao Gov.ernador
JUl'[1Cy Magalhães. à Assembléia Legislativa do Estado da Bahia e à
viúva Lucy No,.ueira Magalhães toelos dignos, no ;eu sentimento de tristpza e de saudade. da nossa so1idariectade e do nosso respeito. \Muito
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Eca. port:m, cc;,·:cl:lz o povo ·para sa- 1 GoVê!'llo do Esl:Jdo de s,;.o -~"J. .:c e.o;t ~
tisfaz~r-~e com o que tem e divide l preparado e está em
collcb;( c, lie
os bens co~ espírito, de compreensão j não permitir agui d-entro aventUJ:is
e cooperaç:.w - e dizem orguihosv~: • e nem aventureiros".
":é:>te é um País onde há pouca ri-~ E.'ln seguida, Sr. Pre:;idente- ,o noqueza e ainda menos polJ:·eza" \ A bre Gt'n-2ra! Comandante do SegL:n"Aliança Brasileira para o Progres- i do ~<érc1tu, General P2ri BeVJWQLJ.•,
so·• vai assistir, din~·m.,.:.:ar atividade, ·:':1 ..... ;ou a sua pa~r:o::ca o~ação ~~
cri1r tl'8ba1ho, fazer m1scer o espi- scvc·i'iUhlo: "V. Exa., Sr Govern<Id•Jr,
rito de cooperu~ão, o bem estar e a · e,,:tá fazendo obra !JOli'ica e dignif:fe:iciclade do viver.
i c:lnuo e reabililanJu a palavra Pol•tiSr. Presidente, ao chegar ree2nte- ~cano Bra.'l.l. V. Exa. e:;lá lanqa:lo
mente dos E.stados UÍÜdos apresen- \uma senwnte que há de frutifJc.-1·
tei ao Senado um rela tório do que 1 com as benção~ do c t-u. Que Deus
observara durante meu estágio na I desça .&ôl.Jré a C8.lJe.;:a de V. Exa. e wUnidade da Califórnia em Í<\Vor dos/ b:e a sua magnifica ob:a numa rarta
prõl51emas
rconômicos-cocia:s
do me~·se de bens. Hoje, St·. Gove!·n:Hior,
Nordest-e brasileiro. sem se entrosa- I o Exé;cito Ntt<::omd, !Jf il mini··: parem, ~m conhecimento do que se i lavra, se perna rm ccnt ;r/•ncw l' ,,,_
articulava em São Paulo. os pro- \se grandioso B!'asil do fL1turo :M'iilo
fessôres e técnicos americanos ide a- 1 bem! J
lizaram um plano de recuperação '
df!s regiões subdesenvo!vidas do Ca- DOCUMENTOS A QUE SE (:r:q;_f:.'i·
riri. no Ceará, quase que_i~lênHco RO
O ORADOR EM SEU DIS'TN..'CI.
que. pensam real~zar os dll"gente;; da
"~!lança BrastleJra para o Progres- 1i'
DISCURSO DE ADE:':lAR lJF
so .
.
,
BARt10S
, _Sr. Presidente, ~rs. Senadores. es.- .
bem.)
,
t~o de para?ens Sao Paulo e o.Bra·
Fo1 0 seguin~ 0 d!,:curm do g .. •:?rs1l. Acontecimento de tal magmtucl~. 1'nador A::l 8mar de Banos:
O SR. PRESIDENTE:
de tamanha ressonância em bel•}~ os i
A Mesa acolhe a solicitação do meios sociais, fala bem alto dOs no-j' ''f.om a leitura da .u~a inttWlP .. J
nobre Senador Josaphat Marinho e bres ideais, do descortínio e da ela- pra wame~te den:os lll!Cl~, nesta taldi d
ri vidência do Estadista que governa de, neste :.! de abul de lü63: 1s ,;roat.om;J :·á as providências in c a a.:; por o Estado líder da Federa cão.
mentos da Afiança Brasileira Ptt, a o
·
s. ·Exa. cem referência ao faleci~
,
Progresso.
senti profundamente a morte de Ju- mcnto do jovem Juracy Magalhães
Por essa razão, sr. Presidente. Pn- • "F
.,. b
c
c d . ,. ,
tacy Magalhães Júúnior. E' como se Júnior.
..tendemos que se deva trazer ao Se- . 01 mm_.o om, ;::~r. a~ ..e-t 1-A.IP·
êle tive:'se t1·abalhado comigo no MiTem a palavra 0 nobre Senador nado da República tôdas as falas au- bts~o de Sao Paulo; fOI . ••~m•J. lllfU
nistrrio. E V. Exa., que também nos Miguel Couto.
torizadas que se fizeram ouvir na so- caro co~nandante do 2.0 Exe.·cJto ~,t,Jwhonrou com sua colaboração, teve a
lenidade da instalação da "Alian~a ra1 Per1 B~vtlaqua; .m~ caro !':J:!J.<lloportunidade de observar a dedicaO SR. MIGUI<~L COUTO:
Brasileira para 0 Progre~so". Notá- dante da 4. ~ona Aerea, f?ena•ior MIção, o zê lo d:Iquele jovem em tudo
ILe' o seguz'nte discurso) - Senhor veis discursos foram prof,.ridos
O guel Couto Ftlho; e demms a !t1s au111
.. ·
·t 0
· t r·sses na
.
' '
.. ..
_. ·.
toridades presentes; que V. T<:X·'s t•que atzla ~espeJ
aos
.e e ·
.- Presidente, Srs. Senadores:
SenhO! Adhemar de Bm.1 os •. n~o.~ti.an-. vessem vindo a êste velho casani.o r'w
CIO~als. Nao ~~lo e:n nome da MIAssisti em São Paulo, -emocionado, do detalhes de sua gemai IDJCJahva
nona,_porque Ja. o fez o. nobre Se_na- 1 a so',nn,a. 1.nstalca· uo oft'ct'al da ''Alt'an~,.
·b ·t
. C t
p 1' Campos EJ!seos para assistir ac nR>c>
. fao
c
,
o ~· · Hum
~~ o Rets.
os a.-para
re<;-o ment{) dêste organismo, des•a nov:t
1 em n'>nH'I . B·
dor llilem d e Sa: nao
·1 · •
prr~Jes·o" dente
da Ahanca
Biaslleha
1
•
•
da Paraíba, porque seria deH•nt>crs· Çã • 1 ~ 81 eira para 0 , v;<, • ~ •
1instituição que visa promover 3 ('l'!asário: falo no meu próprio nome. a~on.ectmento _que enche a alma de ProgresM _- apre?en!ando as t';liretn- ção de riquezas, despertar novas ener·
porque sei que tento quanto V. Exa., p!Ofunda alegna. .
.
zes da açao ~o,<; ?r~aos exe~u.!Vos; 0 g~a? em cada Estado, em ca•ia tet"r.ao mànifestar pesar pelo desapareci,I~_ome_!ls ~ maJs credr~mCJandsoa~b .?,._0
Cardeal AJccbispo de Sao Paulo. 11 tono, em Cúda recanto e .:tue \'isa.
mento trágico de Juracv Ma<J;alhiie· P.u-. consc.os d~ suas esp.o . .
D. Carlos Carmelo de -Vaseoncellos! através de ciência e da te.mmogia a
Júnim·. estamos ambos ·falando em dacle.s ~elos <;~estmos da naciOnalHla- ~.fofa . ofereceu as bençaos de_ Deus ; serviço da licre empí·êsa, da hHci.>ti ..
nome do Senado e do Brasil. Foi uma de.. ~<;_Je . sename~te a~eaçada. Jcl~l: a not-avel cruzada de reden~ao da j va particular fement6r e cria;· possifigt:ra da geração môça que de::apa- tutbl_t:encm de Ideol?gJads exaom-' oc": pc•l.lreza: o General Pe~: _I(evllncqua, bilidades, dar trabalho a 2 m;Ihóes E
receu e muito tem a perder essa ge- rP~lf!II am-se no. Palâcw os C P .• l;omandante. do 2o E?'e~C!.i), gar_:'ln-~ trezentos mil brasileiros que, a.m;al- ·
.
.
E~ll·IO~
em torno do Governador t.•nrlo o apmo do EXercito na"a tnte mente, atingem o.& 18 anos e qu•, nãc
rat;ao semp~e qu~ ~omens c?mo Jma- Ârlherriar de Barros, para, anuncia- todos possam a$ir e trabalhar "m conseguem encontnr trbalho Je torcy Mrrgalhaes Jumor se vao para a em
País e ao Mundo Livre que paz, pelo engrandecimento da Pá- 'ma alguma.
Etermdade.
r
ao ·
·
.
· t ·
o Sr. Dinarte Mariz - Permite 110 ~ras~l • uma nova ctuzada chela r~~- Presidente, tenho a honra de "A Aliança Brasileira Para ~~ l'Joy. Exrr. um aparte?
~:ri~~ c2s~alii~aà~va~: c~~i~a ~o~; encaminhar à Mesa êsses discursos, j~resso n.a~ce num momento ~~ére'na0 SR. JOSAPHAT MARINHO ideai.• de solidariedade humana é pf'dindo a v. Exa. que fara incluir !mente dt!IC!J mas extraord!nàrMmrnt~
Pois não!
po-,ta em ma·rcha pelo grande Chefe Pssas orações ao pé do meu· discurt'O. i oportuno, eis que ela !lasce U.11 • meO Sr. Dinarte Mariz -- Quero tra- nopulista, para libertar nosso8 irmãos Pirará, assim, ref]:istrado nos Anais i ~e.nto em que a _retraçao do ~rerlito, a
zer também o sentimetno do povo do do nordeste das torturas de uma elo Parlam-ento Brasileiro êsse do- i di~Jculdad!J _dos fmanclamentos geram
Rio GrandE" do Norte pelo desapa- vida sócio-económica incompativ~l c•nnE'ntãrio histórico que formaliza J Crises sociais, provocam omeaças que
recimento do jovem Juracy Maga- com a dignidade humana. Para lã a proclamacão da "Alia!lra Brasilt'i- l estamos vendo surgirem de t,l<'~os os
ra para 0 Progresso".
, lados, ameaçando-n?s. Nós, que somos
O,uero antes, todavia, sr. Pre.~J·-~fllhos da democracia, soldados <'h lf':l.
lhães Júnior, a quem sempre fui liga- caminha ela; vai impedir o abandodo, desde a sua j:tVentude Aproveito no da terra: vai fixar para sempre
encont amos neskt Allança o err éd
& oportunidade para dar. um te.st.e- as populac.õe~ de bravos brasileiros d,nte, destacar trechos dessas orarti
á .
r d! 10
cõE's que precisam ser bem d'vulga- e o es ~u 1o nece<s l'IOS para ,\c ll
munho do seu caráter. da sua abne- amnntes de seus lares e de suas ter- dns. po•·que são afirmacões qu~ con- paz pr~c1sa pa~a poder prospe•·ar e
gação e, sobretudo. da sua tenacida- ras e. onde. daqui por diante. terão r~rtam e tranquilizam a opinião pú-, progredir.
de e vocação política. Quando fun- o~ nwios para cultivá-las, devendo dE' bH~a brasileira, alarmada nos últi"
.
cíonário do Imtituto Nacional de futuro ~e int.ee:rarem em iguaJdtlde ~''O~ dias por atitudes impatrióticas e
O que nos sonhamo~, meu caro
Imigração e Colonbaçâo, dizia-me de condirões. na prosperidade e~n · por fatos estranhos oriundos de cer- Cardeal-Arcebispo de Sao Pavio, é
êle certa vez que ia para a Bahia her8nte qne anima e enriquece o F'- t0s setores que procuram perturbar e:mtarnente f9rtalecer a unidpcle n,_aPergiUntei-lhe como deixaria o Rio. tado de Siio Paulo e o Sul do PalF n vida tranquila e próspera do Estq_ c1ona~ em Sao Paulo, at.rav~s d_e,ta
onde se encont:·ava o seu pai, o que - prosnrridade crescente, conspgni- 00 da Guanabara, sob a vigilância I?áquma, a travP;s das class~s pPro~uto
iria afinal fazer na Bahia. Respon. da dentro de nm sadio regime dp- dem.ocrática e a operosidade adminis- I~s, da Unve.rstdade
de_Sao ... au.o e,
1
deu-me que iria seguir a sua voc!l- mocrá1ico pelo esfôrco e pah·iN.!s- trqt,v
do Governador Carlos La- t,ml?ém ago1a, da Umyer~1d,1de do
ção politica. fazer politica no seu mo de seu~ filhos, tal como, ur·?nte- ccrda a
Brasil, através dos seus mstJt•1tos suEstado. "Vou concorrer para qur o mente pude observar na Ca1iffrnia
..
·
....._ pel'iores, dos seus órgãos de en~e!lh.lmeu pai consiga realizar o seu gran- e outras regiões dos Estados Un;r'ns
Sr. Presidente. as:;im se expressou, ria e de pesquisas. a fim de fomentar
de sonho. talvez o último da sua viCia nntrora também _,inhóspitas e aban- com a sua extraordinária coragPm cl- a energia latente do povo ~ colocar
de homem público, o de governar a dcnmla,.
vica, o Governador de São Paulo: tudo a serviço do povo mais dr.•ce,
Bahia". Bem crianca dava-me éle
Sr. Presidente, estou convicto de "Nest-e momento, ameaças mu'to sé- ma!s suave e mais tolerante do munl impressão de um espírito amadu- que a "Alianca Brasileira para o ri8.~ pairam sôbres as instituições. do,
Progr·e~so'' vai promover completa sr•bre a democracia. sôbre as liber"0 govêrno de São Paulo, neqe
recido.
Procurando o rumo de servir à sua me~n:norfose no viver dos nordesti- dcc'l!"s humanas e ao ensejo desta re- lnRtante, tPm um únko sonho:
de
0 &o
terra. à Bahia. pE'nsava em candida- nr''· cujo amor à terra e bravura ,.;m,;nia de instalação da "Aliança H'rvir a DPus, Nosso Pai, servinc'o
tar-se. sç possível. vereador Quet!a cívic~. tiio bem descritos por EPcli- Brn,ileira para o Progresso" faço seu próximo, a êsses quase 70 lllilhdes
participar da vida pública da Brh'a d~>., da Cnnha imp~diram o nordPste '"'P<t'iio ab~oluta de di:rer que haverá df' brasileiro~. 'M'oi nara nós umil. grnn ..
e esperava concorrer para que seu r'fP frarionar a nossa nacion<J!idnrle n "' e ordem em São Paulo, por bem de alegria ver tôda esta q;ente acp;t
pai voltasse a governar o Estado. P ê- 1es serão, novamente, quando bf'm n:1 nor mal. Q~1rnntiremo~ a Consti- rrnnida. êstes homens responsft,•cüs,
Tempos depois voltando para a Ba- <':-·clnrecidos os patriota~ Que hão dP •• ,;<'?o, como ve'ho soldado daquela tôda est{l coletividade brilhante DrP'bia, êle de fato concorreu paar ver •·rn,.1ir as doutrina,c; exóticas como a ITJOTiosa Revolu~ão Const.itucionali.sta ~rnte nos Campos Elísios. T)ios os
o &onho de seu pai realizado. part1- q11r hoje infP'ícita o povo cnonn-:>.
que somos. As<:eguramos que aqui não brasileiros que se encontram !'!"~tE' ~a
cipundo da campanha com espírila
2r. Presidente. devemos porfi~r hwerá desordens. Aqueles que pre- liio e que vieram de. todos os r:•h·lo~
de liderança. Ao mesmo tempo se nos bons Pxemplo,. A Din8m~rc:1. gam, lá fora. a violência, a opressão,! de todo~ os territó1·1o~ da ca'la rPc-an-'
candidatou, e foi vitorioso na elt>!- !'11-e visitei h:í ·nouco tempo. em com- o as.:assinio através do "paredón", I to do Barsil oara "'~~istir ao mt~'i
ção para a Assembléia Estarlual Sou n::- •1hia de Adhemar de Barws. é um nretendPndo trazer essas inovações. l1lento da Alianca Rr~.<i!Pin ~.,,.q 0
ligado a Juracy Mag·aJhães por larl)~ n:1fs pcq11ano. de ·poucos 1'P""~.<ns. n~•P drsi:'<tnm de tPntâ-las ne~h'! E.~- i Proqresso, quE' C"t" co!•" .,:;-1 ~ q•r'>u
lndrstrutívei:s de amizade e de afe- mas onde o viver é tranquilo e feliz. i;;do. Tenham a certeza de que êste aquilo que o seu próprio nome e.tã d!-

:rnc •. !ltestàvelmente. a vida de Jmacy
Magalhães Júmor se constituirá numa inspiração paar que a sua geração prossiga com a mesma tenacidade. com 0 me~ mo patriotismo,
com a mesma capacidade de trabalho, servindo à Bahia e ao "Brasil.
o SR. JOSAPHAT MARINHO Desapareceu, assim, sr. Presidente,
um jovem de merecimento. cujo iníeio de carreira política prenunciava êxitos assinaláveis!
o sr. João Agripino _, Permite
v
t ?
· Exa. um apar •e ·
0 SR. JOSAPHAT lVJ.<\RINHO Pois nãol
O Sr. João Agripino -.Tive maior
aproximação com Juracy Magalhães
Júnior. Quando eu era Ministro das
Minas e Energia e aquêle
jovem
baiano. subchefe da Casa Civil do
·Presidente Jânio Quadros, comecei
a admirar nele a pertinácia na defesa dos interêsses da Bahia, ligados ao Ministério de que eu era titular .. Minha admiração cresceu
quando constatei a sua dedicação e
lealdade ao Presidente da Repúbli.. ea a que servia. Incansável nas tarefas que lhe eram conf!adas, portador de uma aguda inteli~ência. era
embora ainda muito novo, um le::;-1·
timo herdeiro do nome que trazia.
porque o dignificava e o honrava.

1
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\reabilitando a palavra política
no 1 pelo serviço interurbano. de telefones I Ponta Porá e Corumbá~ ,o ... o,< ;;t:f;"e3•
BrasiL V. Exa. está lançando uma iniciado por brasileiros. ltlhos de :\JS\• sru· ro Estado de Mato Gru<-~,
.semente que há-de frutificar com as to Grosso, que ligará Anca. no Chlle,.j Em lQ de novembro je 1;161, pm ato
ilJençfios do céu. Que Deus desça sôbre·là Cidade d€ Santos no tVlàntico.
. da Diretoria daquela empr~·a c.t, eco-·
•, cl ,cabeça de V. Exa e sôbre a sua
Sr. Presidente, tere1 opo: t.llnidrtdc de ! nomia m~~ta,_ foi des1gnaclo ;>lHd a ;:,;nilaagnifica obra numa farta me:<se de. dar os detalhes dê;te empi'eeniimen-! permtenaenc1a da No.~o~~te o B.rr;t::ens.
·
) to. Quero &gora ,..5So·::;p· o cuncurso! nheiro I>edro. Pec!r:JsSlim, <r>e ~1 ná
i
'·Hoje, Sr. Governador, o Exérdto prestado 8 esta magn.íf\~.t .ic:f:nada por i Glg·uns anos vmha_ serml.,.c a 1ws•;;~,
N?.r:ional, pela minha pal8vra, se per- outro grande 111.atogrosseus<!', também! to;do ~xe;·c1do d1ve;·sa.s 1 'JP;-'t>c c.e
:fila em continência a êc:se t>;rand.i.oso moço, de trir-ta e po1•r0~ anos. o én- ·, conf;s nça ·
.
. .
/Brasil do futuro.
genheiro ilustre, diniimi~o. ap\mado.! . Ja na solen;dade de J!C>'o'•'\ •·ef'),':'lo
• "Contemplando o seu Yulto ~D o,Tado. cheio de e,;peran~~a.s e ti e vida o Doutor e•1genheJro anunc;ava :,c:•J,;. ,'',,,h) .. ;tos
'Compree!Jdemos o nüsso de\'e~·.
Pedro Pedrossian. K'll novem'Jro de· de _dmglr a ferrovia e11: f .l:ly'~o ·1 f "';.;s
E o Brasil, por seus f:lh"s amado, 1061. foi o Dr. Pedro Perlt·oo•.sian filho i cbJetJvo:;: a valo:Jza,a~ 1o eJo.n '•o
l'~deroso e feliz há-de ser!"
Ide~ Cirla_de _dt r.!irc•r/ta, onde r:r.c;ceu ln;mano e a t;·anrorm.l-ao ·''-" e:ra. 1
, B 1·
t
1 •
l t
.
iitlGde de que e.stavam irn) 1 :.;;; '~CJS
1
0
1
O~ql~~;~~~~~L ~~~~ ~ase~~\~~ ~~~~-if~~
O SR. PRESIDENTE:
~~~~~~. n~~~~:~fo }~: . :::~~~~-d~~t~~-~ ~~~f; .ser\·:(18:·::s pa~·a ad~·ptar ~~ ~~.r 'r l~ a
.Estn:nos araü assistindo à c:; vibraTem a palavra 0 nobre se~sdor E11-. de Ferro r·To:·o2ste do Brasil. a~·;:l . ~·a:., 9. I.Jr..!J. e>~r. . :o~·aç:í.o ein bases r:.. t··n.t-r te
df:sí c seg-Ímdo b!:.."-dO do Ip'ra::p:a rko Rezende. (Pausa).
i sua a~.s ~tência e ao seu ince:1~·iyo "
foi

tor, de braços abertos sôbre o Corovado, teve esta exclamação que reduzo neste momento: "Agora é
e dou va!or aos meus olhos. Ag:raa Deus a benç.ão da'visão". E eu
o, ne~te instante que contemplo o
·asu do futuro, que contemplo o
sil que vai surgir desta mangora R?.gracla de São Paulo, onde
··· eu a n:;:;m independência politiea.
o assim p;,rodiando o magnífico
tór Pedro C:1lmoa, quando es~aYa
indo P.s cinzas de Rui Bar!;csa
nfn e<?..m cinzils qu<: :1a;;jilsse
.am,
rn funerais do verbo cl_i-

I

1

. ;:

2: cJ;;;:~ci~~; ~~~\~se1~~a~d;~;~e~·:~ N§.o 8 ,tá presente.
I ~~~~~f!~~-t~ed~e~;.f~~a~~~u:~~v~;.~, e;~~
1
rcito N?.cional - pois ~nbora n0n
Tem a palavra 0 nobre Jeffen;on de terur'xmo C::E te:cfoHes, n:un pio:·ci:·;, s 1:·t-:::::;s
c.no comnndanle do Exército !:;'a- Ag;lliar. (Pausa).
i mo avanc:ado.
. Sl' i:·
. 1 ~:'\o
, t~nho a certe7a de estar, ne·· :·? ; Não está presénte.
I Sr. Predclente.' R~s;.'t;mo.s :ato3 ex..
>e.·•
· mento, ~-;:ü·:nh:ado o meu c:oraçC~o i
.
, traordinãtio~ como ê,.:.;te e ou~ro-. no
'·e-"\ 1 _
cor:n:f\f:S de todos os meus cama- :1 Tem a palavra o nobre Scn8dor Be. ·, ~c~~itório matr::~ro.S.S'CD.óP,- Ql'((e a ro:m- ':
opsr:n:o:~a;s.
de ~r:112s e de estar mterr11·e- 'zena Neto.
I '"'·:~o de
m1•lt':ls nov.:.\ié:Os connore o 1
de:s p·:oble:nas ';á.l··:-:s ·J.,; ,.,.,,_ 3 _
do o ·•:o•:J pe:.1s~mento - o E-,&rcito
a::w.o, conhece o s:orviço de comur:.:c:tc:ogir a 8 te"ção a~; _.'Jr.\\,
0 SR. BEZERRA NETO:
clonai. repito, é que se perfila, ern
~:..oes racLoL:: .. efr_ n.i.c:ts c o.s aP.:lre1ho.:; d;
nd 2 r:te era o do ;~nq ;-~,--t
ti11ência. u grandeza do Brasil que,
1 S'cm rerisão do orador) S2:1hor i l~T e ainch r:;~ o ccnhf'e€ o trem, o n ,_ ·!c :.:-'".cu::d, nos t':rP~os da '.e 1 ,~·.r·ro
e às mr-rv.ens plácidas do lpiran-,:- •.,.·.c.~cnte, pedi a palavra, no a~lan·iVIO e O automóvel. São ês5e,o imp~"f,.; c:.'íf,0·60. a déno:ninada ,,·.,,i ·a :;!e··
de são ;pau lo. <Palmas).
i L<..o desta hora, para que os Anats rto !mteres.sante~ e curiosos que o pror;:·rs· . cic'.: ;r:cr.çào •. A dem 11:1 '1 3 '.J,) '. ~1"Sr. Go\'crnador Ademar de Bar- Senado Federal r<ogJStrem um fato que: so matogros.sense nos mostra para nos se· O dts.se :r~balho estava q·c:t.rr·rc:r.clo
, v, Exa. afirmou, há pouco, que é reputo de suma signifiCação para a VI-~ impression.ar e seduzir.
uma !:érie de just:ts red<l'n •·:' 1fS l'OS
olítico mas oue não está fazendo po- da do oeste br~íleiro, part.Jcularmen- . A pa~tlcJpaç?o _do Dr. Pedro Pedres- :::2rv1do:-es. A tem,ão exi3t"'1~e ,-a:, ·etica. Eu a::rm'l o contrário: Vossa te para. a região sul-matogrossen.c>e. i smn nao se ~Imitou à ligação do sis- lacões entre administr11rão " ', ... r~i
xcelência está f~zendo politica com Ne.' ta quadra da vida bra.s11e1ra, em I tem,a de seletlvos e telegráficos da Rs· na'ctbs estava ch2gafldo .3 JcL r~u~to
maiúscub. ae;t'<::la polít:ca de que qu~ vemos desfilar profetas do nega- t.raaa de Ferro .Noro2ste do Brasil pa. crítico. A ~'tuaeão foi enf;;o:,o,:~ '· .·om
pro~la- tivlsmo, desenhadores ,de tragédias, es- ra que nele ;-~r;-e~se a linha interur- dP2i,ão e, dentro de a1gqns ~.. 's-~ ... pós
8 falava José B'ln;fácio ao
·ar que a ~-·?" p 0 litica é filha da mo- cnba.s e farJSeus de toda ordem, cegos 1 bana -da telewmca, nascida em Cam-. um á:dt~o trabalho, foi con,··e'izada.
'I e da rao:ão. Nós estamos ass'stindo por sua vez guias de cegos, Sr. Preol- po Grande e Que, ao chegar a sa~ : e.<.sa srntida a~piracáo .10 "" · ,,oal.
' um ato nrofundamente po~ítico, dente, ;;u continuo dentro de minha ~auJo. num percm"o de dois mil qui- 1\s:::m é que, no Dlár'c n:·c·'ti na
rque a política é a arte de prover à hamildade de homem trabalhador q·Jc ,om_:tros, <e tornou mna da 3 maio!·e.s, UniBo. de 28 d" janeiro do co·:·Pni:l
licidade do povn ~ a arte d,e. dar co- começou a ,vida n~ área matogw~.se~- S'na~, a maioc· r~ ele fi.~ ira do munC:o. a:~o. foi lJLlblicRdfl. rels.ção no.~J;:O.'l 1 ~e
ertura aos inter::sses legJtJmos do:1 se, e ,e poae considerar um em.~an e no s. cor de comun:c:.:çoes.
e;lf'11.9.drfll'"E'nto definitivo dos -c:·virh1b~aiileiro dentro do Brasil.
O Dr. _Pedro Pr::lrcsoian foi sen.oi- res noroe.stino.s. Por outro !?rio te':"•
"São Panlc, eolncando-se à te~h
Encontrei na minha moder,ta luta o ~el tamb~m . na f11fl animação, a 0 ,1_. d'l om vista as dl-"P~siriír,s do rc~r·.•:o
esta magnifica iniciat'va, está re:::li- õstim~!los nascidos desta seiva exu'Je- ,ros ren·mdlcaç-õe.s do povo corumb,1- 11° 51.466. tôdas as re:.r'l'lpl~<:.s <1 f!"C
ando uma obra altruí,tica, está p;-J- rar:.te que a nossa Pátria oferece, E ense. Todos sabem oue Corumbá é q fa.: ~.·n ,ic1s os <ervloO''n< da l':1 r~.s·e
· ovendo as b<.~e~ sóbc·e as ou ais irá cferecerá sempre, a todos os ~e'-ls fl- ocde .. o ponto de p::rtida do< serviços fmsm concomitanternente 1'"'1 ord ·~ ·
ssentar-Ee realmente o edifício d11 lhJ~ que querem trabaihar, a tod.)3 da ligaçao ferrov.ária do Brasil com: T)esta forma, está supera c' o o r-rao·e
andeza de nosm Pátr:a, pois 0\1" nqw'J" que acredit:J.m no futuro dzs. ~nta Gruz d:' La f:ierra, na Bolívia. A "EobJnmro que ac?.rretava a ii'~ r\,':''1 :-·
ra a p:·r~neridade sem limite dn ta torra.
.
. .
estrada esta fc-,ta, admite o tráfe,;o r-~o do carr:c ocupado com a·" _c-t·:,')1ilrasil é ncce;·~ária a criacão de um
Eu. de mmha parte, a.'3.';tstmdo o es- mas os tle12s. o s1Hema de transoor- çoes que P,~t::n'am P.feta~ à mJ:c, ':1 .>J()
nde merc~do interno, a fim de auc pet:iculo de muitos brasileiro..~ como eu tes amda nao e.stá regularmente inau- pe,o;soal d:1 f:rrovia. O atm0i"'"rt+.)
indústria e P. economia de São Pau- marchando todos nós para o gran~le gurado.
.dessa reivinrl'cac?,o foi rrro'o'r'o :·o
posse1m tra''<bordar-se para o resto cenário matogrossense, vi ali e con'tiPara a Cidade de Corumbá, há mu!- meio fenoviário com juo.to ,i(;:Ji 1o.
Outro fator gerador de d::c~:~tPn'"
Brasil. Para qne isso ocorra é ne- ?uo vendo 0 homem ~rasileiro trans- tos ': mUJtos anos fo1 projetada a cons-ário é inni~''er~ável oue o Brasil ·armando aquela terra merte, mas exu- ~ruçao de uma e>tação ferroviária ln- mente da clas.se é o que ~e refere ·"'"
todo s~ const'tn-; num grande P~er- bera.n(e, em riqueza viva para a vet- cer?aCIOnaJ. Trata{!os entre Os doJs grandes atra~os J;)a conc2s.~~,o de 8D·;cado parr. á nrodur:lo brasileir<J, porn ~adeira recuperação económica da Pá- ~ax.:e;;. y;·oLoeoins do ltamarati,' nota.s sentadorra de funcio~ár;o~ que, a:1~;.>
o trabalho " 0 nrr,?:res..~o do seu p~vo · ,r,a bra.'iJJeua.
.ell:r"_ats, prOJelo..~ de lei do Senado e t?ntos anos de int.eP~<o labo~, '30fhti. "0 morP] de \'·do~ os a tos hum~r~;;
Sr· Preóidente, 'são fato.s . posit\vn.' na C~mar~, tudo isto tem anunciado riam il.ste direito. Determinando 1l'11il.
e evoco na'e momento o n·:dre é•'e ~u paulatinamente irei relata<,d<
con.sti·ucac dt uma gare internac.io- série de medidas tendentes a ,oo:uc;cAnchieta o:!e d'rm::t•:a que o h··ffi"'1l
que constem d'O cenário á:-t R,,_, na! na C1clade de Corumbá. Nada PO· na r e.,sa falha, o Engenheiro podro
é o que s~o 'JS $eUs ates. nrm m~ 5s
será um docum~ntárío a'ravl>• rem, foi feito ainda nesse sentido' e 0 Ped:oss~an conseguiu. em ternro re111Dr. Pedro Pi'drc,ssian. pelo fato de a ttvar.êente curto, a exnedição de cêrra
Jiem m21:.os e a mola real dos at:J., i os llL us depoimentos·
humanos ~-·~P ser a da amb:~ão, amHoje elevo analisar 0 feito de moços EA~ada de, Ferro No:cel'ote do Brasil de 400 d?creto.s benef!cialldo !'ervidobição le?i~'ma. tnrque c:uem me'1c'' :r, :~ogro;oser•se~, traduzid·,s ll& inanc;c·- ~h-~ar tamoem a Corum'Já, para est:l- res. 2ntre os qua's se enrontravam aiambici-nna. ··mbkiona o reino dos cfus ' 3·c'"u do SPrviço telefónico :n '"'''Uba- ·~ele~:; a conexão com 0 sistema fer- º.''ln" que aguardavam há mais de oiro
V. Exa., [":r. Governador, com ê~te no,,
dirigid·J. realizado por wnr, com- ro~.l.aLo Brasli~BoJJvia, vai agora inc- an~s.
11to benem<"r'to. depois de receber :cs '180 nJa orf(anizada na Ci·i d:' c e Cam· C1cJ •. com os recursos da Noroeste do
ben~iios de s Em. o cardeal-arcehio no G_rande - a TeleoP·;te - "''' rv't;o ~.ras1l, a t.ão sonh_ ada E.stação rn'tern_;Ai r:. da com relação a auo;-entBnns,
jlo D. c~rles ca•·me!o de Vascon('l"- fel forn~o do Oeste B:·a•':,;rfl "! ma.~ c:wnal Ferronàna daouela cidade J' contribuiu o Eng:nheiro Pedro Pe·
jlos, v. Ex8 .. rep:to, certamente terá ~e: a Comoán_hi~ pampo''. ,,.,,,r-:<.c. que, ni'io e<pera pela ao;:ão do Itam ·
pro.ssian para o atendimento à e :"J7
as ben6os de todos os bras:!eiros. dr
.li se con~ütmu com . 3í·· LP.< ]De H: 1peJa auuncJada in tet vençã
ar •·1• apcs?ntados, que se encontrw~r.1 hã
todog a(JtH''es r·ue tive:·am a ventur,, ,n:eo:rahz:andc o mont:mt~ :;e t.rae 1 • Govêrnos, pois já dr.>anima~odo~' do:s 22 me:!es sem o pagamento das co·ne abrir cs c'h"s snb o céu do Crn- ,r;s m1~hoes de cruzen··l' "- . _, ·y;; r]9 realizado 0 projpt qtJo m
s ,' ver· p!ement~~ões a QUe tinha direito. ~5.eiro do i3't': é'P tê·dos aoueles oue Jr'r :lo;s mil e quinhe_ntos .i'''r.n· ,•.o.< C<lll~-. to do sistema · fenovi~ .. il~lr~end:men- !e .~traso •;c:sio~ava :~ério~ tra~_o'o'n"s
er R ventura de vnn.r dos benefk'nc 'iO::\:·anden'e. DOls moço.s. filho,o t!.·' boliviano.
'
rasileJN- ,a Ja preca!'Ja s1tuaçao econôm1ca do.s
~sb ~-l':mça. n:. futuro, ':n:e h "i o ct'' Cam.~o Grande, estão à frentr dil,sl.e: 0 D
p d.
, . .
i inte~:~snr.os. Em· virtude cios e.of.:-•.-~s
•n·~r mr;<. PlP'1_1":~~ propJClados pé)r 2mp,' e~nclmtento - .Humb~rto N~de·:. nos.s r·.. ~- 1o F t>dlo,<sJan tem, por. dispeYtrl!do, para a concretin~ã'l <iilo.
sta grancl:r,"a m:cmtlva.
·~J,P;ente ~o 1-:o':lre Senador ?'llmtc dade~ lll!CJ~~v~. os s~u:" gestos de ver- te ànse:o, foi 0 En 7 enheiro Pedro Pe"F'r.ra Iv>. on1daclo~
escravos n" ~~uder, Gmoçod Idealista banaueJro C<'le 'dcs ~~ eS~n~e~-~vod~a,~~tJ_Sbml.o registra-: dros'i"n alvo de c~movente h~mena.
, "
-·
c· . ~-anc\10 :d'&L e, e seu aml!l'O, o ,o- t
d
pu 1ca. Certo gem
el, qEe pro~;,~n,~n;_os, com?
;r·e~~: , me:~ dador e. industrial .vtirhet Nass' r "~~ou e qt<e aqui interpreto os senti-.
·
·
. . .
.
.
.
:r ,.ntos do povo de Mato GrosEo E<- i O Departamento d AssistênclH ~o
amamos a e:·' 1 a•.Idao da lei para - •
zarmos Cle 111-:~!r:"ne,; I!ara nós, sr·l-: . Fot mau~urado, em 16 de 1everet1r '-:'9~ natal do jovem engenheir 0 t' . ,_ cial recebeu 00 sun?rlntendentP 0 mee1ro lhor de suas atenêõe~. constitJ 1<,"o-se,
dados. _que ~ss;.ot;m~~ _a este mar~o. ~n 1 ac ro•-rentE" a!•C. o serv·.~·; 'ir (r rnun · v:ar10.
.
redenç~o. ~.::e,_ aéS1S~~mos ::o m1n-: ~aca_o, c~m Sa~ _P~ulo, 1' •J ,~·r~"'· ~<n11t' . . Neste_ de_po;mcnto, :::r. ?•·esidente, : atu2'ncc· 1 te. em padrão difi•''h-:-f'nte
dest~ 111tP:·: a.- '1 so~w-economlca dr , a hg. çao tele fomca d'3. , ~ · , Roe <h . 'ou. pet mJtu-me tc;m<J•~.n ler aJg'J,na.-, rgualado por outras repartieõ~• nú':!Ii;Brasll, meumnle esta oiJrn dos novos 1Campo Grande a todo 'l p,;>~ro l18C i'· notas que colhi a .re'p-~::o cia at:F ç'"o ca,~ de n<Jsso País Inammrou 0 Rosi>f-.
;bandeirant.~"~ ctn ~éculo XX, para nó·,, 1na!, o qu: significará: ·~rcn!o'C r'lc- pr~u . do D\ ,Pedro Prdzos'iÜlP.
"' " tal "Filadeffo riareia": em Campo
~?ldados. eRr P. ntn nos traz uma con- i cos d1as, a 1ntegraçao ~f'dP servi:•:: A E:.t.ad~ de Ferro ~:)·oeste rlc 1 Grande. com capacidade para MI Jernança !r:mnm'a e nos alenta, porouP ate a Ctd<tne de Cor1!'1Jt'l·I atrnvt. o. r Bt asil, _u~wade de ope: ~çt:.es da .<'êde tos. dotando-o de t~ os melhorapara nos é dura a possibilidade de si, tema te!P?Táfico. com :1 t;q, R r'! a r!· FerrovJal'la Federal S. A . 1> a q' 1arta mento1': que a boa tkniea bos'Dita!ar
!e:~os de encarar, multas vezes, a "'erro No~oest! de Bra~il. F. em ~e~u, , ei? import~r;,cia dentre a ... 111· -JUe eom- aconsell.a. Os demais hospitais rle
1dem de usarmos ns nossas armas p?r:>.l da, sua hgaçac; com o !l!f'f 'lla m ,. .. , poem o s1stema feno;-!:ir;o 'Oátril'. Bauru, Araçatuba e AQUidauana tomatar re~lri_*'ll sem a certeza de ma- • continenta: pela Es~r<~r:Ia ria Ff'nc: Cc· : Poss~i 1.661 quilómetros· :.!€' exCensan, ram, também. melhorados a fi~ d~
tar a re~.dli'1.
rumbá. ate Santa Cruz de Lp S1er• a partmdo ."eu.s tni'To< de B:nru ,. ntt•1- nroporcionarem 90 ferroviãrin ,. a sn:t
V. Exa., Sr·, Govern~dor: está f[l- . na Bolf_yia .. e. de~tro de no•:fn\1. rli:'" gindo. as divi~'8.< do Br1-:1 "o>m tl Pa- família um 'f)erfeito atenf'!im~nto' mf.~
zendo obru poht:ca e d1gmf~eando a 'a hgaçao ao PacülCO wm o litlar-licu ragua1 e Bol!vla, rcspeev"/ami,;T.tte t'm dico. Novos consultórios dentário~ fq.
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-notícia referpnte ao milho, chegRdá
m,talado.s em Bauru; Ca!!lpo) caJ.cLde~ matogrossen.ses, como, por 1 Concurso pa.ca Taq~1:grafo
pelo BoleLim da Bôlsa de Cereai_-; de
e Mtranda, ao_ lado ae -~oJoca- exemplo, Aqmdauana, campo Grande
de Del)a:.es
çao ae modernos eqmps nos Ja exts- e Ttê- Laooas
São Paulo <DCN., de 29-3-631.
tentes. A colaboração efeüva da !!.s·'
" '·
AURÉLIO VIANNA
tlada na conJ>trução de clubes ferroSr. Presidente, ao fazer êste regls-r
VISTA DA PHOVA N9 2
vtm·ws e estádios, ao lado das proVl- tro, _certo estou de que o Senado :la
\Dttado Ta u· , ."
tlênCtas Já mencionadas, é a responsll,- Hepublica consignará, nos seus Anais,
q tgrúfz~o)
Em 20:3-G3, trce consideraç-ões sôbre
vel pela harmoma ora rçmantc entre o trabalh~ de um brastleiro moço, joO Duetor-Geral da Secretaria do a ~!Ltaçao do Brasil nos campos exa aamm1stração e o pessoaL Esta p,-iye:n:. patnot~ e que con~titm um dosl Senado Feder::tl comun~ca aos mtere.>- ten:o e interno-- dC'f~ndencto a tese
lttlca trouxe beneftcos reflexm na mdtces poslttvos que nos dá o dtreito sados que, na D:retona da Taquicrra- ~e "so!:tc;ões brasilc•ii'<!s para os proploctutlVldade do ferrov1árw, que man-~ de confiar no futuro dos ta grande pa- fia, será d-ada a vtsta da Prova ;{o 2 olem~ts2 on:~;lfiros" <DCN, de 21-3-6:n.
te. m. dtsc.iplma e entus.asmo pelo tra- tria.. , UVlwto bem! Muito bem! J
(Ditado T~quigr{,!ico) do Concurso
Em
1 5-3-63, dis-::utinclo o PLS n? 43
_Jalho, conftante em que a AdmtmslraE'·R. PRESIDENTE·
I para Taqmgra.fo de Debates, por 48 de ?6:2, a0o:·da a situ.1eão do Sen:tdo
~Lo sempre se antcclpa as suas JUS~ét~ 0
·
(quarenta e 01toJ horas, a partir do fren,e aos p:-ob:e1na.~ nacionais. trare,; m~icações.
.
. 1 _Está findo o tempo destinado à ses-. ?ia 8 (o;tol do corrente, segunda-feira, tapdo, amc!.t do prob!Pma agrário braA ctlre;;nz segmda pelo Engenhen·o sao.
as 14 <quatorze) horas.
~:~.:~:?.i r;~)·o._ak;~n·'"Ga;·~.qJttetn'nag·,sa1 l ac.,o_;J;,:.i ?l.~l·
Peuro Pecirossian permitiu a 1mplan-l
.. ·
.
· f Secrct::trla do Senado Federal, em 5
. · -· - ...
"
. • ,
taçiío de medidas de~tmadas a tonhr i P:ou en?e; 1 a·;r·d.destgnando, , antes.! de a'Jnl de 1963. - Erandro Mcw'-, na OJ>é:\F,,ao e votRcão das refonrios
mms eí!Clente e •m bases comerclals,
.a a sessao 0 la 15. a segumte
Vianna, Diret'Jr-Ccral
d~
b~-~P,
P?;
qtu
b'e
Pats
clam.\
UJCN ..
1
a e::ploraçao dos transportes ferrovia-~
ORDEM DO DIA
i
___
d, 2J-,·6o' ·
.
m.s.
..
.
!
j
BAHROS DE CARV •r u
..,. adoçao dessas med!das, canstantes
Sessão de 15 de abril de 1963
IR
h d d'
f . .
·• .,uO
do p<uc;!'ama. de tra.Jalho' do Engenhei-1
(Segunda-feira)
esen a OS ISCUrSOS PfO Cri· i Em 18-3-63, presta homenw•em à
ro ho(llü~stan, teve iníclo com a cdaMAT!I:RIA EM REGIME DE
dOS durante 0 mêS de marCO'nwmona cto Sr. Senador Pausto<'Cab:·aJ
1
çrro ao 1JeP:;trtamento G?mercial, de~-~
URGf:NCIA
de 1963
- <DCN., de 19-3-63).
t1 .. acto fmal!stlcammte a recupçraçao
PROJETO D R OL ~A 0
BEZERRA NETO
do prest15i0 do transporte ferrov•àr!o
E
ES
UÇ
Organizada
pela
Sinopse
do
Protoco2
eutre os usuarios e co.r;s~qüente au-1
N 9 8• DE 1963
lo Geral do Senado Federal
Em il de _março de 1963, apresenmenco da recetta ferrov1ana.
. 1 Discussão, em turno único do Proje.
ta uma denucla da Câmara Mnnicíventro de!te programa foram esta- I to de Resolução n9 8, de 1963, de autoAARAO STEINBRUCH
pai' de Gampo Grande, no Estado de
bdcCldos aJUStes para transporte com: ria da Comissão Diretora. que dá nova
Em 18-3-63, tece considerações acêr- Ma,o0 Grosso, formulando ao mesmo
unpnosas, como o Expresso Heai, Cla.j redação ao art. 143 da Resol•1ção nú- c~ de desvirtuamento na aplicação dos ~~~~ ·~~Dr~~ueràme n todde informaae vtlll8llLO Corumba, Celusa, etc., qu~ mero 6 de 1960 <Regulamento dlil Se- dtspositivos d·::t consolidação das Leis 19 t:JJ
'
e
e mnço de
a;,a.-.·eta apreciável rece1ta adicJOn'l,l. cretarià) - em regime de u.r.oencia, d 0 T b 'h
•
•
rn. ~· _o n;inr.eten?o ao Senado. a
Em 95 de março de 1963 t t d
:bct,La lllZer que o volume de transpor- nos têrmos do art. 326, n? 5-c do Rcte etêtuacto pela Noroeste cr2sceu de gimento Intemo, em v1rlude do Reque- apre?uça•> de ur;l proJeto que regu:n- PLS n 48-62, de autoria do ra
'±u.J 11Hirloe.s de ton;km em 1960 pi:ra rime?Lto n9 74, de 1963, aprovado na rrzana aquelas ,raudes (DCN., de l9 nador Paulo Fender
e
· 5ÚJ mHnoes em 1962.
sessão de 2 do mês em curso - depen. de março de 1963 ) ·
de acôrdo com o m;smo. Na m -se
w<n ae<:oiTéncla, a receita vem cres- dente de pronunciamento das ComisADALBERTO SENA
se: '•.'),
c:>m o
ceúctO, Ul<t a d1a, aprOJpmando-~e atu- sões - De Constituição e De Finan~as
nadar Lopes da Costa, que antes apreantl2:<1Le Cios aoo milhõ2s meru,ais.
sõbre o projeto !' das mesmas ComisEm 27 • 3·63, trata da situação do sent?ra ao Senado, memorial chegaP.ua oe ~o.ocar em condiçoes de sões e mais, da Comissão \J\rrtora Estado do Acre, fazendo um apelo, no do ,aa Cidade de Corumbá, Estudo· de
a,, """'r .tO aLimento na demancta <:te sôbre as emendas apresem<tda~ n9 fa- sentido de que os representantes dos MaJ) Gro~~o. <DCN. de 26 de rnaru .. n.·.pones, , 0 rnou-.se, Lambém, neces- se prevista no art. 407, § 407, do l", do outros Estados, ajudem ao Acre, por- ço de 1963).
27 d
s,L ,,
a ,Jrogramação do
reaparelhaRegimento_
que
êle está
a crise
E•n
1
· 1
t
·
trànsição
da enfrentando
tutela Federal
para dea
-.
e março de 1963, da col10•Lv u..t \'la permanen 2 e aa recupeMATÉRIA EM TRAMITAÇAO
emancipação administrativa (DCN., de nhectmento ao Senado, de telegrama
r..t<;ao '-'ú matenal rodante.
NORMAL
_3_631 .
receb:ndo de Cuinbá (Mato GrosF>p)
28
Qu,uHo .a vta permanente, foi ne3ta
env:ndo pelo Sr. Deputado EmanueÍ
to~a,wentç concluído o serviço de cm- ESCOLHA DE CHEFE DA MISSAO
ALOYSIO DE CARVALHO
P1~he1ro de Silva, sõbde a agressão sopedrameí1to do leito da linha-tronco e
DIPLOMATICA PERMANENTE
frrda pelo Sr Vereador Ranulfo Pais
e.,; éà sendo adotada a m<:canização dos
Dis~ussão, em turno único, d) PareEm 18-3-63, deixa registrado, em dr Barros. <DCN. de 28 de marco de
scrv.r;os de conservação. E>tá, ainda, éer secreto da comissão de R.e\açóes nome da :Bancada da Bahia, o senti- 1963) ·
·
sendo mstalada uma estação de tra- Erteríores sõhre a Mensagem n9 46 menta de pesar pelo desap::trecimento
CARLOS JEREISSATI
tummto de dormentes, em Aqvidauan ... (n9 de origem 32J, de 15 de fevereiro de Nita Costa, que exercera o mand3 to
~8 de março de 1963, envia ctísNo que diz respeito ao material ro- de 1963. pela qual o Sr. Preside!lte da e 1etivo, peJa. Bahia, na Câmara dos
ctL o O a Mesa, para publicação revedane, foi realizado o serviço de con- República submete ao SenadtJ a e~co- Deputad·:JS (DCN., de 19-3-63).
~;n~:~n::lo a memória do Sr. Senadnr
versão de freios na quase totalidade lha do Diplomata Armando Br<lg'l Ru~
.. a:h.o Cabral. (DCN de 19 d
eles veículo.s para o sistema de freios Barbosa para exercet· a função de
ARGE:t\1IRO DE FIGUEIREDO
m~ :-<;v r' e 1963) ,
e
··rvcstingnouse"; Estou sendo moder- Enviado Especial e Ministro ?1~n:poEm 27-3-63, analisa o momento braCATETE PINHEIRO
niz.t:lo.s, nas oficinas de Bauru, o.s car- tenciárío do Brasil junto ao Govêmo sileiro, afirmcndo que, nunca sõbre os
ros ele ,J:.tssageiros, sendo adotada, na da Repúb!ic::t Popuku da BulgA.:·ia.
ombros de um homem, acumulou--se 0
Em 26 de março de 1963 vai à 'nim:d!da da.~ possibilidades, a substitui- ESCOLHA DE CHEFE DE ~.ussAO pêso de tantos problemas-como 0 que bc;nn_~ cumprir delegação que lhe fôra
ção dos Jnancais de bronze para o de
DIPLOMATICA PERMANENTE
desaf1a a capacidade do atual Chefe sc.lct,ada por pais e me,;Lres das esrolr<l1lenlo. O parque d~ tração se enda Nação.
Ressalta, ainda, o papel ccl,'s áo Plano Plilôto de Brasília. _
contra totalmente dieseliza.do. Cinco Discui'.são, em turno único, do Pa:e- que deverá ter o Congresso, sem tibizza <DCN de 27 de março de 19631.
modernas automotrize 8 foram coloca- cer Secreto, da Comissão de Relao:;oe~ ?eH? covardia, mas sim, com a con.sciDP.NIEL KRIEGER
d,,s em tráfego, fazendo o percurso Ex te dores sõbre a MensagPm n · 53 encJa de suas respo•:sabilidades frenEauru a Três Lagoas e Campo Gran- {número de origem 48) • de 21 de mar- te aos problemas nacionais IDCN., de
d2.-Aquidauana.
ço de 1963, peln qual o Sr. Prrr,:dente 23-3- 631 .
Em 1J de março de 1963 me nome
No s1tor de construções, estão sen- da República .<ubmete ao Sen;,ldv _a esela üD~, aswcia-se às homenagens
do atacadas as obras de nova Oficina colha do Din!omata Roberto L1:1z de
ARTHDR VIRGíLIO
qac• o. Senador pre3ta à memória do
em_Bauru, para a manutenção e repa- Aswmncão Arauj~ para a runçao de
fa!t';~:e> Senador Fasuto Cabral
ra<;ao de locomotiva.~ Diesel, e moder- Emb8.ixador Extnwrdinário e Pl~n;po- . E.m 21-3-63, a:1alisa a situação br:1- !DCN. ele 19 de março de 19631. '
mzadas as instalações onde já funcio- tenriário do Brasil junto ao Governa slleHà, responde11do a um discurso do
DIN ARTE MARIZ
nam as Oficinas centrais
da Argélia.
Senador Padre Calazans (DCN., de ~2 j
Novos pr.édios destinados
estações
SR. PRESIDENTE:
de mnrço de 1963).
. Em _23 de março de 1963, focaliza a
0
11 e Aquide passage1_:os em Araçatuba
E.m 25-3:53,. m:mifesta-se sô~:n• as s!t,'~'~_ç:~o polítiCa de seu Estado <Rio
dauana Pstao sendo construídos denEstá encerrada a sessã<.
no.mas ba1xadas pela Mesa Direto:·:~ . Gl <~ 1 ,~L _<JC> Norte), tecendo consictetro ctos mais modernos princípios da
<Encerra-se a sessão lts 18 noF. do Senado. em relac5o ao horár~o d~ I rary:s sobre o atual Governador daan:mitetura funcional.
ras e
minutos).
trabalho dos servictorcs da C.:t.sa (DCN ~I que!c Est::tdo. - (DCN, 3() de março
35
1
Ao la~o dessas providências, tem
de 26-3-631,
ae .1063) ·
En;enhe1ro Pedro Pedrossian contri-0 ------·------------...,..----·~·-·
Em 26-3-63. par'-t u1na exphcação
EURICO REZENDE
bll!do de maneira eficaz para 0 p!'oSECRETARIA JO SENADG pessoal, declara que não comparecera
,
_ ."
.
2T"s<o das comunas servidas pela NoFEDERAL •
ao Senado, na qumta -feira próxima
Em 2;> a, março de 1963, da co-1hern0,·te, e Pr!Dcipalmente, no Estado de
passa.~a. por9ne fôra participar da c~nenlo a ,C::ts.a, ~e u;,n :n:emonal, reMato Gros-so, onde esta ajuda se faz'
Ret,tmao de L1dercs, no ?a!ál)io da AI-' c,mao da".,fulnc~_B.~sll8tra,
apre"en11
maJ.s nec~~sária.
•
Ato do Dlretor Geral
vorada .. Refere-se. amda, ao discurso t.ando,
-- ocas~~o, um Pro~eto de
. Graças ,a cessão de canais do selepronuncmdo naquêle dta, pelo Seni 1 r ~~~?'r n~o .~ca~J~O, um Projeto de
hvo e a aJUda técnica emprestada pela PURTARIA N° 16, DE 5 DE ABRIL Se':ador João Agripino, Líder da M:- D-.~·}; L.~Liatno, e de no 5 de 1,963,
Fstrada, foi possível à Cia. Teleoeste
DE 1963
non~,, dando, nesta ocasião, ao sr. Jo.1o ~•. ~;~:~--d~a1g~ir
<DCN · de 2G de
Jiqar, por telefone, o Estado de Mato
O Diretor-Ge·al no uso da a 'J·ibui- Agnp;no, explic::tçõ::.s que isentam de
~1 r
•
Gro<so 0om os demais da ;Federação. ção que lhe CO'lfere 0 art. 213 ite'[L IV, su.sp~It_a ? Chefe da Casa c 1v11 da ",
,0~6 d de março <!:e 1963, su~cJta
A administração do Engenheiro Pe- e de acôrdo com 0 art 207 lerrt a PJesJdencta da Repubhca, Dr. Evanj:) c"o ~c
~ o~dem,Dsob[e adRe.-o.udro Pedrossian tem oldO acolhida pelo resolve repreender Gilso~ G;mes F'ei~ Lins e SJ!va <DCN .. de 27-3-63).
- ~ d~ N::t , m:omaes~e- :re o;-a t o dsenla0
pes;oa! pelos usuários e, princtpaln;en- tosa, Guarda de Segurança, PL-9, por
ATíLIO FONTANA
va~:a~1ento estat1s~t~~~· d~~ a ro nos~:
t~ pelos mato~ros.senses, com satlsf~-Í falta de exação no cumprimento ~e
_
ções entre'!ues aos cuidadosp ârlaçao tendo em VIsta os refle!Js h,l,ordem super.o1.
1
.Em 2 ·-il-6 3, aborda o problema que mentares e~!ealsltah'O' da c sap af
<>conn;nia ~aquole Estado:. Prova, des- \
.
.
_ , d!z re;cpclto. à prodLJçáo agrícola de mando que há" necessidade
u~e ;~:
% af 1rmacao é a concessao de tltulos
Secreta na do Senado Fedei a! t:'lll o Santa C1tarm&, rcsaltando a necess1- formulacão
m ·tod d t.1 b lh d
honr:>"~ficos de "ci?adão" ao _Engenhei- d~ abril de, 1963. --:- Evandro Mendes da de ele spr posta em prática a Refor- senúloo'. _no(DJN, ode e27 ~ea m~r~
rn PP'l•·::~ PPrlrn~stan nor cllversas lo- Voanna, Dnetor-Get al
ma A,.,.< na. Clta, entre ou:n_, rCl<a.<, de 1963)
w~Ian?e
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ltiARIO DO . CONGRESSO NACIONAL
JOSAPHAT MARL"ffiO
GUIDO MONDIN
Em WJ de março de 1963, tece con18 de mru:,ço de 1963, P&!a enar votaçao do ltequerrmento sideraçi}-es sôbre o importante papela
de 1963, (que propõe que a. 14 que cabe ao Congresso :na votação
do Senado, seja dedicada à das r~lormas, etc. Referindo-se à
a do ex-Senador Ii'austo Car- siderações sôbl<e o importante papel
Na mesma ocasião, dirige pa- aos Partidos do Brasil, critica a. ex·
de saudade e reverência ao cessiva proliferação dos mesmos. .
riórto. (DCN. 19 de março de (DCN. de 28 de março de 1963) •.
9G3).
JOSE' FELICIANO
HERIBALDO VIEIRA
Em 29 de março de 1963, refere-se
Em 29 de março de 1963, fala sô- a Brasília, focalizando tópicos como:
lre o PLS n9 44 de 1962, do Sr. Se- custo de Brasília, Bras!lia atual,
tador Pader Calazans, apresentando 1 NOV'ACAP, etc. Focaliza, também,
ustificando, em e n d a substitutiva. problemas · como o da política agrálqllêle Projeto. - (DCN. de 30 de ria, eac. - (DCN. de 2 de abril de
.
1963).
~ço de 1963) .
LEITE NETO
IRINEU BORNHAUSEN
Em 26 de março de 1963, rememo1m 20 de março de1963, tece cotnetltários sôbre a navegação de oobo- ra fases de sua carreira política, citando
obras do Sr. Eurico Dutra,
. m do Brasil, aprontando êrros
como: o asfaltamento da rodovia São
o: disparidade salarial, etc. Paulo, a ligação Rio-Bala, a Usina
;( N. de 21 de março de 1963).
Hidroelétrica de Paulo Afonso. RefeJEFFERSON DE AGUIAR
re-se, ainda, ao Parlamentairsmo no
18 de março de 1963, presta ho- Brasil, declarando que foi dos que,
.desde
o principio, repudiaram aqueem ao extinto Senador FausCabral. - (DCN. de 19 de março la idéia. - (DCN. de 27 de março
de 1963).
1963).
LOPES DA COSTA
JOAO AGRIPINO
Em 25 de março de 1963, ocupa. a
20 de março de 1963, manifesta
a estranheza em relação ao ato do Tribuna para apresentar dois assun. Amaml Peixoto que institutiu um tos relacionados com o Estado de Ma•
po de Trabalho, para estudar e to Grosso, que representa: o 19 asaborar o projeto referente à orga- suntto. é sôbre a inauguração da insção do_ Ministério das Minas e talação do Serviço Telegráfico Inteergia, e confiou a Presidência dêsse rurbano da Cidade de Campo Gran·
rupo de Trabalho ao sr. Mário da de. Na mesma ocasião, lê memorial
Uva Pinto. - (DCN. de 21 de março chegado de Corumbá, encaminhado
ao Sr. Presidente da República, ao
e 1963) .
Em 22 de março de 1963, definindo Sr. Ministro do Trabalho e ao Se·
que entende por oposição; na mes- nhor Presidente do Departamento
ocasiãJ, faz reparos e restrições Nacional de Previdência Social, pelos:
Poder Judiciário e ao Poder Exe- Presidente da Associação Comercial.
tivo. (DCN. de 23 de março Presidente do Sindicato do Comércio
e 1963) .
Varejista em Gênero~ Alimentício~ e
Em 26 de março de 1963, agradece o Presidente da Associacfio Prafi.~~io
palavras ditas sôbre o seu discurso nal dos Contabilistas de r10"1'mbá:
a sessão de 5~ feira passada, pelo se- - (DCN. de 26 de março doe 1963).
or Senador Arthur Virgílio e, tamMEM DE SA'
'm, as explicações q'lle aquêle Senaor lhe dera, com relação ao proceEm 29 de março d~ 1!163. ,rf'itera ue. ento do Dr. Evandro Lins e Sil. Ainda nesta ocasião, transmite dido de informações ao Poder Executivo sôbre a contratacão de uma
os srs. Senadores e à Nação, o tex- usina
termoelétrica no F:stado do Rio
de carta que recebera, do sr. Sedor Antônio Balbino, Ministro da Grande do Sul. __ (DCN. de 30 de
lndústria e do Comércio, em que trata março de 1963) .
MIGUEL COUTO
à sua exoneração de Consultor-Gera.! da República. - (DCN de 27 de
Em 19 de março de 1963, tece conmarço de 1963) .
siderações sôbre a viagem que fizeEm 29 de março de 1963, fala sôbre ra aos Estados Unidos aproveitando
o PLS nQ 44-62, da autoria dos Se- suas férias parlamentares. - (DCN.
nhores Senadores Padre Calazans e de 20 de m·arço de 1963) .
Afrânio Lages - declarando-se pela
Em 20 de março de 1963. trata da
aprovação do mesmo. - (DCN. de construção da pontoe pênsil Rio·Ni30 de março de 1963) .
terói, apresentando Projeto de Lei.
referente 11.0 assunto.. - (DCN. de
JOAQUIM AGRIPINO
21 de março de 1963) .
Em 26 de março de 1963, dá conheMOURA ANDRADE
cimento ao Plenário, do falecimento
do Desembargador José de Arimathéa
Em 20 de março de 1963, responde
Tito, piauiense; transmitindo à fam!- à questão de ordem suscitada pelo
Ha do extinto e a todos o.~ piauinses. Sr. Senador Vasconcelos Tôrres. as suas condolências.
CO.ON. de (DNC. ~1 de março de 1963) .
27 de março de 1962) •
Em 26 de marça de 1963, !esponde

1

(Seçlo 11)

ao

Sr. Senador Eurico Rezende, prestanQI-lhe informações sôbre o andamento doo projetos em tramitação
no senado. - (DCN. de 27 de março de 1963). ·
PADRE CALAZANS
Em 29 de março de 1963, pronun.cia-:;e sôbre a questão de ordem suscitada pelo sr. Senador Vasconcelos
Tôres. - (DCN. de 21 de março de
1963).
Em 21 de março de 1963, aborda o
problema da infiltração comunista
no Brasil, lendo um manifesto dos dirigentes sindicais de São Paulo.
(DNC. de 22 de março de 1963).
RUY CARNEIRO
Em 19 de março de 1963, registra
a morte de Apolônio Sales de Miranda, político paraibano, ocorrida no
Estado da Guanabara. - CDCN. de
20 de março de 1963) .
SIGEFREDO PACHECO
Em 25 de março de 191l3, trata do
prbblema do transporte aéreo no
Piauf. - (DCN. de 26 de março de
1963) . - Rep. DCN. de 29 de março de 1963).
SILVESTRE PERICLES
Em 22 de março de 1963, congratula-se com o Sr. Lima Teixeira, eKSenador, por sua nomeação para Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. - (DCN. de 23 de março de
1963).
'VASCONCELOS TORRES)
Em 18 de marça de 1963. tece considerações sôbre o Congresso Nacio-·
nal de Alcalis (C. N. A.), no Municípill de Cabo Frio - declamndo
oue ?presentou à Mesa, requerimento
r:le informacões aos srs. Ministros da
Guerra Indústria e Comércio e ias
Relaç0es Exteriores, sôbre o citado
assunto. - (DCN. de 19 de março
de 1963) .
Fm 20 de marco de 1963, snfcih
ouestãn de ordem sôbre a leitura r:le
tim ofício do Sr. Ministro da Aeronáutica (Brigadeiro Reymldo rle car~
valho). respondendo às consilirr?~~'es
expedidas pelo sr. Senador Pr.dre C aJazam;. - (DCN. de 21 de março de
1963).
Em 22 de março de 1963. suscita
questão de ordem sôbre pedido de informações acêrca. da indú~;triR. automobilística. - (DCN. de 23 de março de 1963).
Em 25 de março de 1963. trata do
problema sanitário no País. lendo, na
ocasião, trecho de um relatório intitulado "Desnacionalizacão da TndíFtria F·'armacêutica Brasileira", de autoria do Cel. Mário Vitor de Assis
Pacheco. mcN. de 26 de março de
1963).
VITORINO FREIRE
Em 26 de março de 1963. para explicação pessoal, congra tn!a -se eom
o Sr. Senador Sebastiãn Arrher pelo
seu octogésimo aniversiiri'l n'lf~líc-ln
frisando que êste é um dia de festa

Àbrij de 1963
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no M~o. PelO aniversário daque•
le Sr. Senador. - (DCN. de 27 de
março de 1963) •
VIVALDO LIMA
Em 22 de março de 1963, tece C11•
mentários acêrca da nomeação do ex•
senador Lima Teixeira, para Minis•
tro de ':!iribunal Superior do Traba•
lho. -. (DCN. de 23 de março de
1963).
WALFREDO GURGEL
Em 20 de março de 1963, ocupa a
Tribuna para ser portador de um
apelo :tts~eàido do Presidente da As•
sociação Rural, do Presidente da As•
sociação Comercial e do Presidente
do Rotary Club do Rio Grande do
Norte - no sentido de que obtenha
das autoridades competentes, a revogação da medida adotada, n9 Banco do Brasil. como o cancelamento
do crédito para as atividades · agrícolas. (DCN. de 21 de março de
1963).
Em 26 de março de 1963, elogiando
a Diretoria das Comissões do Senado,
pelo trabalho distribuído a todos os
Srs. St:!Iadores, relacionando os Projetas em andamento na Casa. Refere-se, ao fato de não constar da relação dos trabalhos do Senado, o Projeto do 2° Plano Direitor do Desenvolvimento do Nordc>ste, dP. grande intrrêEse para aquela região. - \DCN .
de 27 de março de 1963) .
Em 27 de m:~rço de 1963. snfri' a
questão de ordem, relativamente as
reuniões das várias Comissões.
DCN. de 28 de março de 1963) .
WILSON GONCALv"ES
1
Em :a de marco de ;963, nr~'h homenaf(em ao f>Xi·into Sen::~d::Jr F'amto
Cabral. rDCN. de 19 de mP.rco
1e 1963\.
·
Brasília, 5 de ; bril ele 1963. - Ch-"·
fe da serrn c!J Protocolo-Geral do Senado Federal.

RP0:1ha rl:lc; m-:-,téri~s vob~as
no m€·s :!e marco dr. 1<l!1'3

Org~;;;f·?~f"l'l,

nf:'l<:l, s;nnn~e

(10

~T" 1

'1('f)•

lo Geral elo Se!lado }'cii~!al

A COMISSÃO DA RELAÇ}IQ
Projeto de Lei do Senado nún'"""
48, de 1962, que altera dispnsirões do
Decreto-lei nQ 7.036, de 10 de n~v"m•
bro de 1944. (Reforma a Lei de Aci·
dentes do Trabalho).
REJEITADO
Projeto de Lei do Senado n° 24. a-.
1960. de autoria do Sr. Senador Coimbra Bueno que estabelece normas
de entrosamento entre •. os suces~iV'lS
"Períodos de Govêrno" (Per. de
Gov.) e os "Planos Quinquenais de
Desenvolvnnento Econômico e Social''
r,PI. Q.;, a partir de 1960, em Brasf.Ia.
Bra.sfl!a, 5 de abril de 1963. r'PFn. Teresa, ChPfo do Protocolo-Ge·
.ral do Senado Federal.
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CAPITAL FEDERAL
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CONGR~';SO.

TtR~A-1 1 EiliA,

lG DF. ABRil, DE 1963

NACI()NAlA

Presidência
Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presid tncial!l

o

di) Sena:lo Federal, nos têrmos do art. 70, I 39, da Con.S.
t.itUlçao e ao an. 19, n. IV du Regimento Comum, convoca as duás Casas
do congresso Nacional para, em ses.sõea conJuntas a reallzarem·se nos dias
16, 18, 23 25 d• abril; 7. 9 14 16, 20, 22 28 e 30 de maio do ano em curso, .u 21 noras e 30 mmutos n-:> Plenário da Câmara dos Deputa{ios, co.
nnecerera aos ve.tos pr~iaenclaJ.S abaixo menc1onado.s:
llto lR ae abrtt:
- Veto <par.::la.l: ao Projet• de Lei n9 4 806.A ·62 na Câmara e mlmero 180-6:.! no Senado que ~t&.·)e1ece normas para a restitUIÇão de receita,
autonz 9 a reorgamzação lntern~. das repartlções arrecadador94 e dá outra.s provH:tênclas;
- Veto tparclal) &~o ProjéU. de Lei n9 4 80'l·A 62 na Câmara e nllmero 179·62 no Senado. que altera a legtslação sõbre o Fundo Federal de
Eietr1t1cação e dá outras prov:dénc:as;
- veto ,parcial! ao Projeto de Lel n9 3 379-B 61 na Câmara e nüme·
ro l34·ti2 no Sen~>dO. qu\l dispõe sõbre o funcwnamento de novos cursos
na Escola ae Engenharia de OberJândla e dá outras providências;
- vet.o !parcial) ao Projete de Lei n9 1. 293 B 59 na Câmara e mlme.
ro 34-6:! no senado que cria o Condominto Rural do Piau! e dá outrr.s
provwenc;ns
Pr~ldente

Dlt. 9 cte maiO:
- Ve&o tparc1a11 ao Projete de Lei nQ 4 47U B 62 na Càtnara e nd·
mero 4-63 no Senado que ~.Her~ o Anexo I da wel n" J lou ae li de
Ju!l:lo de 1000 na parte x·eferentt aos· Operactures t'o.>tals e .1a ve~Lra., proVIdênclaa
- veto tparcta1> aJ Proje'. de Le! nv 2 568-.tl 61 na camara e nd•
mero 120·62 no 8enadc., que trar:storma em umaaaes unlversltánas 011
cursos de oaonto!Ogla e d~> Far:n1.c1a da Umvers1aaae de Mmas GeraiS;
- veto !total! ao Proje~-o de Lei n9 2 011-B 60 na Câmr.ra e nume.
ro 44·62 no SenattJ qua ~esmcorvora ao Patmnomo da Umáo e devo!..
ve a. plena propriedade da SOC\E:dade Flla rmonrca "Lyra" o 1m0ve1 situado à rua S Joaquin·· n'' 23S. na Capital do Estado de São .E'a'11o.
Dtas 14 e 16 de maw·
- Veto tpa:-clal' ar, l:'rojUJ df Lei no 4 577 ·.o\ &8 na Câmara e nllmero 16 63 n.) Senado. qu•J reestr·ltura o De>:at·t.amento NaewnaJ de l:'ortos, Rios e Cr.na1s. transforman~o.c em R'ltarwua.
DIUs 20 22 28 e 30 dP r;;cno ·
- V~~o 'p'lrt'lal · a.J ProJe'.o a e Lei n° 1 837 H 60. na Câmara e ndmera 94-61 no Sena•::o, q•1e d;r,põc sõbre o Estatuto do r:·a:Jalhaavx RU•

raJ.

Lcn9(

.:.11a 18 de nbrit;

- veto tparc!al> ao Projeto de Lei n· 4 54·8·62 na Câmara e número 182-ti~ nv Senado, q:..e orça .a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federa• p.;ra o exerclClfJ fm:HJCf.lr~ dto 1963;
_ veto tota. at• Projete de Lei nv 1 662-B-60 na Câmara e nüme
ro 159-til no :oe:1ado. que as.<.egura ao.s tarete1ros da Fátmca de Catçado.s
d<l Estabeleclme:it:> Ce;Jtra ae Material cte lntendêncla do Ministé~;io da
Guerra os ,oenelJcJos da Le1 n• 3 48~ de 8 ae ner.emoto de 1958;
- veto <PHCiaP. ao Pro]et,, dt> Lel no :J 199 H 62. na Câmara e ml.
mero 2-63 no :3en&do que es:ar)e:ece medlâas de amparo à indUstria de
transport-e aéreo ~ dá ou• r a.> {H\tV 1dênc1as.

uw

2:1

segu1nte
DECRETO LEGISL..I\TIVO N° 2, DE 1963
Concede autorização ao Preszdente da Repübllca para ausentarse ao 7'erritóno Naczonal, a 11m de atender ao comzte otzczat do
Governo da Repubtzca do Chzle,

Art. ]Q É concedida autorização ao Presidente da República Senhor
João Beich:or MarqtJes C.: 11art para ausentar _se do l'enitcl'"io Nactonal,
durante o mês de abril de 1963, a t1m de atender ao C(}llVtte do Govêrno
da Repllollca do Chlle. para uma VIsita oficial aque;e pais.
Art. 29 ltste decreto iegtslat.ivo en'xará em vigor na data de sua
pni:Jlicc.çao. revogadas as dtspos1çõrs em conérárlO.
Senatiu .F'ederal, em 4 de abril de 1963.
c·v.rLo "<oouEIRA DA o,\MA
Vice.Pl eo;idente, no · exerctcio da Prestdên.~ia

c 25 ae abril·

!

Presidente -

MoUI a Andrade IPSD

SENADO

/ s:gundo Suplente
Guido Mon ~i:'
Vice-Pr2,<idente - Nog:teira da Ga-: 'PSD - fkl!.
ma IPTB - MO,.
i'
rer-:~lto Suplente
Carlos Jere;b·
Primeiro s cretário
Ruy Pa1me.- sau ,p fll - CE_,_·__
ra CUDN - AU .
1

-

SP! .

rin~;uc~s~b~r~~i~

Terceiro-Secretano
ra IPTB - AM).
Quarto-:,;t>etetário
nheiro !PTN - PA>.
Primeiro Suplente
rente <UDN - PI> •

Federai, JS de rr.arço de 196:3.
A~RO MOURA A.NDRADE
Prea!C!ent.e

Faç') saber quE' o Cvn?,rf's~;o Nacional ap:·ovou. nos térm0s do no VII,
do art. 66, da Constituiçáo Federa! e eu, Cem i' o Nogueira da Ua:na V.cePr".,ldrnte do Senado FPCJeral, no exerc!Cio da Presidência, promulgo O

-- veto 1parc1all ao PDJ~'c d<' Lei n° 2 285 B CD na Cãmara e nii·
ltl2l'O 1 H3 ·62 no Spnado qu~ di.sp(\c sobre J Cod1go rnbutàrio do l.);stnto
.1:' e1era1
Uza I rt~ 1/WW
- Veto ipa!·ci&lJ af' Projeto· d~ Lei nQ 4 67fl A 62 na Ctlmara e nil.
mero a;:~-62 no Sena:~c que ar:,c1.:a aos c:>r;.;os e fcwções do Quaaro dO
PessoaJ L1us OrgaoR da Just1ç,. do rrabalho da 3~ Região as dlspostçóes
das LeJ,. n9s 3 78ú df 12 dt- nlno de 1950 e 3 826, de 25 de nol'embro
àe 1960 e cta J:.Jtras p··ovidênc.a."!.

MESA.

I>

14. Gilberto Marinho - Guanabara.
j5
Moura Andrade ~ São Paulo.
16 Atilio t<'ontana - Santa Catarina
17. Guido Mondin - R. G. Sul.
'
Sebastião Archer - Maranhl'.o
18. Benedicto Valladares - Minas Ge•
Victonno Freire - Maranhão.
rals
Sigefrêdt: Pacheco - Piam.
19. Filinto Müller - Mato Grosso.
Menezee Pimentel - ceará.
20 José ~'ellciano - Goiá.s.
'
21 Juscelino Kubitschek - Goiás.
Wilson Gonçalves - Ceará
Walfredo Gurge1 - R. G. Norte. 22. Pedro L_udovtco - Goiás.
Ruy Carneiro - Parafb...
PARTIDO TRABAI.HISTA
Leite Neto - Sergipe.
BRASILEIRO
Antõnic. Balbino !em exercfcio o.
(PTBl
suplentf, Ernesto Catalão, do f'TR 1 i'
I Adalberto Sena - Acre.
_
- Bahia.
Jefferson de Aguiar Espirltc 2. Oscar Pessoa (em exerc1cio o su.
plente Eduardo .A.ssmarJ - Acre.
Santo.

FEDERAL
4

5.
6
'l.
8

Gilbe~to Ma- REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA,~·
Mo:.Jrão Vtel• PARTIDO SOCIAL DEMO<.: RÃ fiCO 1.
!
·12
1PSD
Cattete P1'
· 1 José G•.i!)mard - Acre.
Joaquim Pa- 1 2 Lobão dd Silveira - Parã.
13
3. Eugêmo Barro.s - Maranhão.

I
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I. v:valdo Lima - Amazonas.
~ Mourão V1e1ra Amazonas
fl Artur Virgílio - Amazonas.
ti C:ulos JereL'S8 li - C·•arà.
D1x-Hnit Rr>.<~do - R. G. Norte
Ar<rem;ru de Fígue1redo Par:li'Ja
9 t~arr _,, Carvalho - PPrnam'Jl~co
(' f",>.·>ua de QuPlro:;r - Pe~·namburo
li '•"'' t'.;t·mino 1em exp,cJcio o sup.,,·,te Pinto FerreiraJ - Pernami>'.lCO,

:-:u v· stre Péric:es - A!ag-ua.s.
\'"seor,ct·lo 5 Torre.< - Hio de

I~

13
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t'!?lt'tJ.

J-;.-1
..

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIQ;\'AL

':e-J~on

1\maun

L!no de !\IJ::.tos tSPi
Vice-Líder
C:J.rete Pinheiro <PA;
PSP

DIRETOA ·GERAL

ALEERTO DE BRITO PEREIRA

L &der
CHe:r:E. DO SEAV~r~ O

Li~

PUi3~1C:.ACÔES

MH,uel Couto rR.1)
• Vice-Lider ·
Raul Gi'lberÜ rESl

CH"'FE OA SEÇÁO DE REDAÇÃO

MURiLO FERREiRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

Comissão de Constituicão
e Justiça
·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL.
SEÇÁO 11

Maculan - Puraná.
Sil~a P>~r:;nà
':n·>·ueirl!l da Gama - M!na~ Ge·

].!

].
lf'

Vice-L!der
Aloysw de Carvalho <BA)
YI':'\
Lzder

.EXPEDIEN·-rE

Preside:1te UDN - Milbn Campos
V!Ce-l'>restàente - PSD - WílsOA
lronça:ves
PSD - .Te~terson ie Aguiar
- Ruy Carneiro
- Lobão da Silveira

lmpe$SO nas oficinaa do Departamento oe lm!-tt.-nllli Necional
BR A SÍLJA

H•·:-:arn Neto -· M<ito Grr>sso.

17

t .. L',O HE:\lOCI:ATH

.~

NM!I0:-1.-\.I

ASSINATURAS

(l:D:'\1

l. Z~:~canas de f!....,uução - Pará.
2 .Joaou.rr Parente - Piauí.

b
f

'I
P
!l

l(•
11.
2
l:<
H
15

.l'l>e '.!àndiào -- Pilllll.
uinartt Mari7 - R G .· Norte.
João Agripmo -· Paraíba.
Hill Pc.,meJra AJugoas.
&:uricc flezrnde - Esp!r;\o Santo
Afonw A!'inos - Gucir;a•mra.
Padre Caia?:m.< - Silo Paulo.
~.dolphc, Franro Paraná.
lrin,·u Bornh>ltl>en - santa C3ta·
ri na
Antônir Carlo.s - Santa Catarina
DanieJ Krieger - R G. Sul.
\lilton Campos - Mina< Gerais
Lopes da Costa - Mutu Gro,~o ..
PARTIDO UBER'fADOR

I

<PLl

1

1\lm·s;o de Carvalho - Bnhia.
!\1t>m dE Sá - R. G. Sul.
PL\ItTIDO TRABALHlS'fA
NACIONAL

2

Capital e Interior
Semestre ••••to••••••
Ano

................
Exterior
Ano ...............

Capital e lntenor
50,00 Semestre ........... Cr$
96,90 Ano •••••••••••••••• Crt

I

Cr$
Cr$

l

Cr$

A fim de possibilitar

1

i

64
2

Total· ..•...••.•.•...•••

6ô

BLOCOS PARTIOARIOS

Rio de Ja-

1"
PSD
PTB

Maioria <39 Membros):

29 -

Minoria !17 Membros) :

PARTIDO REPlTBLICANO

rPRI

UDN
Pi.

1. Júlio Leite - Sergipe.
PARTIDO DEMOCRATA CRIS'l'AO

39 -

Pequenas Representações

Membros):

l9

PTN
PSP

!PDCl

1. Arnon de Melo - Alagoas.

p~

SEI\1. LEGENDA

MTR
PR
PDC.

1 . Josaphat Marinho - Bahia..
Sergipe.

2. Herlbaldo Vieira -

RESUMO

Josaphat Ma:-inno rsem Lellenda) .
22

Partido Trabalhista Brasileiro

l"artido Republicano <PR) •••.

-

Herib ·Jdo Vieirr
'.:-·'

-

17

LIDERANÇAS
DOS BLOCOS PARTIDARIOS
MAJ.ORIA.

Líder
Barros Carvalho <PTB Vtce-Lfàeres

PE).

Victorino Freire fPSD - MA)
Vasconcelos Torres <PTB - RJ)
Jefferson de Aguiar <PSD - ES>
Lobão da Silveira (PSD - PAr

PEQUENAS REPRESENTAÇOES
Líder
Lino de Mat<l.. <PTN - SP)
Vtce-Ltder
Aurélio Viana 1PSB - AL)
II - DOS PAitTIDOS
PSD
Ltder
Benedicto Vallada:es !MGJ
V ice-Lideres
WiLson Gonçalve~ 1CEl
Sigefredo Pacheco •PI)
Walfredo Gurgel .RN)
PTB
Lider
Artur Virgílio (AM)
Vice-Lideres
Amauri Silva <.foR 1
Vivaldo Lima •AM)
Bezerra 'let) •MT)
UDN
Líder
Daniel Krieger <RS)
Vice-Líderes
Eurico Rezende <ES'
Padre Calat:ans •SP'>
Adolfo Franl!o d.-'HJ
PI,

Líder
Mem de ôá (RS)

"··"'···~

-

·~·irc:flio

ArgemirÓ de F:gueir_,do
Silve~h' Périclec
A.tons~

UDN . -

remessa de valores acompanhados de
es_clarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos d~em prefer~ncia
à remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do
T•soureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

MINORIA
Líder
João AJTipino (UDl'.
PB)
V ice-Lideres
Daniel Knege1· 1ur · ~
RS)
Mem de Sá - t PL - RS!

Mr~·tnho

Aa;ão L-vc:..:.. v:··· ~· •

-

a

Sem legenda ...••••••...•.•••

Aurélio Viana - Guanabara.
1\10VIl\1EN'f0 TRABALJIISTA
RENOV.\DOR
!MTRl

(P. S. B.) ............... .

toà,OO

E.xcetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
poder""se-ão tomar, em. qualquer época, por seis meses
ou um ano.
-

•a...,nat

SUPLE>lTEs

-

(PSBl

-união Democrática Nacional
(U. D. N.) .............. .
Partido Libertador rl'L) .... .
:Partido Trabalhista Nacional
<P. T. N.) ............. ..
P a r t i d o Social Progressista
<P. S. P.) .............. ..
P a r ti do Sociallsta Brasileiro

Cr$

- O custo do número atraJ;ado aeri acreectdo de Cr$ 0,10 e, por
exerctcie decorrido, cobrar.se· ão mais Cr$ 0,5').

Espírito Santo.
Miguel Couto - Rio de Janeiro.
P.lR'J'IDO SOCIALISTA
BUASILEIRO

(P. T. B.) ............... .

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

J

PSD - Meneze..~ Pim"n ··
Leitt. Neto
Benedicto Valladare.s

assí~aturas

Raul Giuberti -

P a rt I d o Social Democrático
<P. S .. D.) •..............•

39,00
76,00

Exterior

136,00 Ano

1 Catete P!nhelro - Parà.
2. Li no de Matos
tem ex e releio o
Suplente Linneu- Gomes 1 - São parti d 0 Democrata Cristão
Paulo.
( P. D. C.) .............. .
P.\IUIDO SOCIAL PROGRESSISTA Movimento Trabalhista Reno<PSPl
vador (MTR! .............•

· 1. Aarão Steinbruch neiro.

-

I'TB - Amaury Silva
- Bezerra N"'
- Pinto Ferreira
UDN - Alo,, o de Carvalto
- - EuriC<> Rezende

FUNCIONAR! OS

-

Daniel

-

João Agrlnin-;

Secretário:

Arinos

Krie~?:er

Rom,Jdo Ferr~ira Dias

Oficial f..egislativo PL-8.
.,~uniôt>s: Q11are.s•f<'eirM,

- Os suplementos ts edições dos órgãos oficiais serão fornecidos
aos assinantes somente mediante solicitaçlo.
.

IPTN>

l
2

I

REPARTIÇõES E PARTICULARES

u

li

Comissão do Polígono
das Sêcas
'

TITULARES

I

P::SD.- Ruy Cw'Deiro - Presrnente.
P1P -:- Aurelio V1anna
Viee-

_>•·e.' ,~Pnte
PSD - Wilson Gonçalves.
PTB - Dix Huit Ros300.
PTB - Heribaldo Vieira.
UDN - Dinarte Mariz.
UDN - Jose Cândido.
SUPLENTES

PSD PSD -

Sigetredo. Pacheco.
Leite Neto.
P'TB - Argemiro de F:gue:1 ed•.
PTB - Arnon de Melo.
PTB - ,Júlio Leite
UDN - João Agripino.
UDN - Lopes da Costa.
Reuniões: às 16.00 hOras.
Secretário: José Nev Passos Da.ntu,
A:lx. Leg., PL-9.

Comissão de Legislação Social
Presidente
(PTBl - Senador Vivaldo Uma
membros)
Vice-Presidente
(PSDI - Senador Ruy Carneiro
(9

TI1UtARES

PS r
Walfreào Gurgel
Jose Guiomard
Rau; Giuberti
PTB
Amaury Silva
Heribaldo Vie1ra
UDN
Eurico de Rezende
Antônio Carlos
Mf:MBROS SUPLENTES

PSD
Leite Neto
Lobá~ da Silveira
Eugênio Banos
Júlio Leite
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.
n .63 B .I 1963 \ oore ~·~rde multi.r;::cando se o pêso lisio d. e Car.:alho - Josaphat M'a. rinl/..o
Projeto n. 1 - ' ue
I qui ao da cereja desidratada do cai é
- Jefferscm de AgUlar - Eurico .R-?.zende - Vasconcelos Torres - Au ..
.
. . .f ...
O" Govêrno3 siim::.tárlo.> dêsêe Con~; por 0,50;
. rélio Viana - N,ogueira da Gama. -·
. :'
~
1
(CJ "café em pergam;nho' s1gm l ... a.
Bezerra Neto Atilio Fo:r-tana -- ve~o:onhecendo a excepcional impor- :o grão de c~1f8 verde envo.v:d? pelo
Guido Mondin- Mem de Sa.
UDN
do café para as eeo-nom:as. de pergaminho;
••:m, se o
1
•
(20)
muitos pai~es que dependem, cons.de· Eio cate. em ptl6mn.nh?,em ·;ca.~~
Lopes da Costa
1 • velrnente dêste produto para a ob· lle mulupl.cctndo.se o ;l~."'o ';~c,! o
o
O
SR.
PRESIDES'l'E:
Zacarias de ~unção
• a ,. d divisas e conseqüentemen. cafe em pe.rgammr:,o Pvl v,So,
.
A lista de presença acu;ca o com- ,ença~~a. ea coninu~o de seu.s pro(dJ "cal~ torrado" .s~gn;flca o c~r:
Reuniões: Ail quartas-feiras, às 16,00
PTB

Aurélio Vianna
Pessoa de Queiroz
Vasconcelos Torres.

l

I

parecimento de 20 S1s. &na dores.
Havendo número legal d2ciaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata.
o sr. 2• secretário procede à
leitura da ata da sessâo anterior,
que é sem debate aproL"::da.
O Sr. 19 ~ecretário lê o seguillte

horas.
secretário: Cid Brugger.

Comissão de Segurança
Nacional
Presidente - z.,.c<tl·ias de Assump!;âo- U. D. N.
Vice-Presidente - Silvestre Périeles - P. T. B.
José Guion.ard - P. s. D.
Vitormo Fn ·e - P. S. D.
uscar PaSS()s - P. T. B.
Irineu Bornhausen - U. D. N.
Raul Giubert.i - P. S. 9.

tân:~

:
;

Ir:XPiiDI&NTJ:
AVISOS
-

Do Sr.

~1ini.stro

! Comére:o:
i N> AP-4, de

da Indúst'ria •

o~t

~~·a~a;

de desenvolvimento econõmicc.
'' .
e soclG.l,
cons1derando que uma estreita . co_
operação internacional na come~clal!zação eoonômica e o de&envolvlmento dos países produtores de cafe, conu·ibuindo assim para o fortalecimento
dos vínculos poHticos e econômicos
entre produtore; e consumidores;
Tendo motivos para esperar mna
tendência persllitente de desequilíbrio
entre a produçã..J e o consumo. para
a acumulação de oneroses estoques e
sensivei.s
flutuações de preços, qut>
podem\ ser prejudiciais tanto aos produtores quant-o aos consumidores; e

7. 2. 63 Encaminha
iniormaçõe.s prestadas pelo Departa.mento Nacional de Propnedll.de Industrial sôbre a matéria do Requer;1. Ruy Carneiro - .P. S. P.
mento n~ 749-62, do ex-Senador Paul.;
Crendo que, na falta de medidas
:&. Atilio Fonta:
- P. S. D.
Coelho;
1. Jix-liuit Ro.saC:o - P. T. B.
N° AP-5, de 7. 2. 63 - Encaminha internacional~. esta situaçã<> não pode
2 Eduardo Catalão - P. T. B ·
informações solicitadas pelo Sr. Se- ser corrigida pelas fôrça.s normais do
•l. Adolfo Franco - U. D. N.
nador Jefferson de Aguiar em seu mercado.
2. Em"-., F.ezende - U. D. N.
Requerimento n9 90-62;
Concordam com o .seguginte:
1 Miguel Couto - P. S. P.
- Do Sr. Ministro da.s Relaçõe.'J
CAPíTULO I
Senado Federal, em 3 de abril de Exteriores:
1963
N• DAI-4-821.2
(42l
05),
de
OBJE'r!V08
12.2. 63 - .".gradece a comunicação
An;go 1
DIRETORIA DAS-COMISSõES referente à nova publicação do De~reto Leg:slativo n" 20-62;
ObJetivos
Comissão dé Servico Públicc - Do Sr. Ministro do Trabalho e! Os objetivo..s do Convênio são:
Civil ~
I Previdêllcia S()cial:
(1) alcancar tun equUbrio razoável
1
N' GM-223-R, de 19.2.19tl3 -:- EnTITULARES
i ~«m:nha info:mações soJicitadag pelt> entre a ofeÍta e a procura em bases
que
asse:gurem, a preços equitativos
PresiI
ex-Senador
Pauio
Fender
em
seu
RePTB - Silve,tre Péricles
auerimento n9 568-62.
fornecimentos adequados de café aos
de te.
consumidores e me1 cactos para o.s pro·
PSD - Lette Neto Vic•e-Presi
OFíCIOS
dutores, e que resultem no equilíbrio
r!ente.
PTB - ~el.'-on Maculan.
- Do Sr. Governador do E>tadp duradouro entre a produção e o con'
de
São
Paulo:
/
sumo;
PSD - i:'igt'fredo Pacheco.
I
N" 1, de 7.1.63 - Agradece a reUDN - Antônio· Carlos.
(2) minorar as séries dificuldades
j mes,;,a dr, cópias dos autó'Srafos refeUDN - Padre Caiazans.
renL'cs as ResoluçõEs n;;. 38 e 39, de catÍsadas por onerosos excedentrs
PL -- Aloysio de · Carvalho.
de
1S62, que suspendem a execução de excessivas flutuações nos preços
SUPLENTES
parte da Lei n9 2.456, de 30.12.53, café, prejudiciais aos interêsse..s tanto
daquele
Estado:
dos
produtores
quanto
dos
consumidoPTB - Pinto Ferreira.
- D:> Sr. Governador do Estado do res;
PTB - Eduardo Calatão.
Paraná:
PSD - Vtcronno Frell'e.
(3l contribuir para o desenvolvi..
N' 77-63, de 2. 3.1963 - Agradece
PSD - Benedito Valladares.
a comunicação referente à promul· mento dos recursos produtivos e para
UJJN - Dinarte Mariz.
gaç:'io da Resolução nu 45-52, que SUS- a promoção e, mnnutenção dos níveis
UDN - Lopes da Cost-a.
pendeu a exec11ção da Lei n·1 3. de de emprêgo e de renda nos países
PL- Mem de Sá.
13 de fevereiro de 1959, do mesmo Membros possibiitando, dêsse modo,
Retmiões: 4~s-feira.s às 16: 0(1 horas. · Estado;
salárins justos padrões de v~da mais
. .
·ct r .
d A ui ar
NO 78, de 2. 3.1963 - Agra<leee . a. elevados e melhores condições de tra.
Secre~ano: ?erat o "u~a e g
comunicaçã_? referente à promulgação balho;
- OflCJal Le~t.slattvo PL 8.
ela Resoluçao n'' 43-62. qlle suspendeu
(4) ajudar a elevar o poder aqui---- --· ·--..........._.-----------··a execução da Lei pY 8, de 12.32.59, sitivo dos países prodLitOI:es de café
pela. manutenção dos preçoçs em ní·
ATA DA COMISSÃO
do mesmo Estado;
veis equitativos e pelo incremento do
OFíCIO
consumo;
COMISSÃO DE RELAÇõES
Do Sr. 1? Secretário da Camara
(5) estimular o cons•1mo do café
. EXTERIORES
ãos Deputados n9 371, ne 4 4. 63, en- por todos os .meios possíveis; e,
(6) em geral, reconhecendo a reConvoco os Senhores Membros da caminhando à revisão do Senado, aulação entre o comércio do café e a
Com:s.são de Relações Ext€riores pa~a tógrafo do seguinte
uma reunião extraordinária a. realiestabilidade económica dos mercados
zar-se quarta-feira, • dia dessete do
para produtos industriais, incentivar
corrente, às 14 horas, na sala da Co- Projeto-de-Deêreto-Legislativo a cooperação internacional com resmissão, para tratar de . ~i versos aspeito aos problema.s munlilaJ.s do café.
n~ 7, de 1963
suntos pendentes de dectsao.
CAPITULOU
Em 15 de abril de 1963. Jejjersou (N° 163-B, DE .1963, NA CAMARA)

Suplentes

I

I

I

I
I

d~ Aguiar.
i
----------------------1,

Aprova o te:r:to do Convênio Internacional do Café.

ATA DA_ 16\1 SESSÃO, DA 1' O Congresso N~cional decn•ta:
SESSAO LEGISLATIVA, DAI Art. 19 E' aprovado 0 texto do'Con5~ LEGISLATURA, EM 15 DE' vênio Interl)acional do Café, firmado pelo Brasil em 28 de setembro de
ABRIL DE 1963
'
PRESID~NCIA DO SR. NOGUEIRA
DA GAMA
As 14 horas e 30 minutos achamse presentes os Srs. Senadores:
.

1962, por ocasião da Conferência promovida pela.<; Nações Unidas. de julho e agôsto do citado ano.
Art. 29 ~ste Dec, eto Legislativo entrará em vigor na data de sua publlAdalberto Sena Edecando Ass- cação. revoga<la.s as disposições em
mar - Vivaldo Lima - Cattete P~- contrário.
nheiro Joaquim Parente Waljredo G1Jrgel - Argemiro de Figueiredo - João Agripino - Pessoa de
Queiroz.- Sihestre Péricles - Aloy-

DEFINIÇÕES

Arfigo 2
Definições

Para os fins do Convêüi(':
(1) "Café" significa o grão e a
cereja do cafeeiro, seja em perg·amL
nho, verde ou torrado, e inclui café
moído, descafeinado, liquido e solúvel.
E:stes têrmos terão o seguinte .signi.
ficado:

(a)
"café verde'• significa o grão
antes de ser torrado;
As comL~sões de Constituição e
(b)
"cereja do café" significa 1\
Justiça: E.>pecial (reqt.o 615-62); e fruta completa do ca.feeiro; obtém .. se
de Finanças.
o equiv~Jente da cereja do café em

eQL\lV~-e.:;;.:
'"d

f~10t1d~,

verde ton·ado e mclm o eafe
C>btém.se o eqmva!cn te do ca e .G.- __ _
: ;·a.do em café ve1·de mu tlpllcundo-r.e
· 0 pêso líquido do caf€ torrado pQr
l,lfJ;

.

. e•

\e) "co.fé desrafç;nado" slgn;r,<:a
tb
0 café verde, torrado ou soluvel
qual se tenha extra1do a cafeína; oJ·
têm se o equivalente do cafe O.f>·
cafe:-nado em café verde mu.tipncan.
do-se o peso liquido do café verde,
torrado ou solúvel descafeine.d') ;p~
pectJvamente por 1,00. 1,19 ou 3.00;
(f! •·café Jiqu!do" sign,flCa as partículas só;idas, solúveis em agua ob·
tidas do café torrado e postas em forma liquida; obrem_se o equJV8.!2i1tc
do café líquido em café verde mnitL
plicando-se o pêso líquido das p;u.
~;icula.s sóllas
desidra;adas contidas
no café líquido por 3 '"U;
(g) "café solúvel" sigmfica as pul'tículas sólidas, desidratadas, .soLlVeis
em água, obtidas do café torrado; oo·
tem-se o equivalente do café solúvd
em café verde multipt:cando_se o
pêso liquido do café solúvel p<Jr 3 00;
(2) "Saca" significa 6() qutdos ()U
132,276 libras de café verde; "tonrõiada." significa urna tondada mPt:·:c~t
de 1.000 quilos, ou 2204.6 Jibr2.'; e
''libra" sigmfica 453 597 gram8s;
(3J "Ano cafeeiro" sigmfica " pco.
ríodo de um ano, de 1 de outu<J:·o a
30 ·de setembro; e ''primeiro ano eafeeil o" significa o uno cat'e?ira qui.•
se inicia em 1 de oul uo:·o de 1962.
(4) "Exportaçãc ele café" si?n;!ica
qualquer embarqt<e' ele c«fé q1:e
o território do país em que t~1l (·;1},'!
foi produzido.
(5)
"Organizac;B.o'', 1"Con.::,e:hc:
~
"Junta'' signific:-un, re~pcctiva:n;:~r:! e,
a Organizaçãço ihte:·n::cion:ll do C:.lfé, o Conselho Inrernacwnal u" C,'\•
fé e a .Junta Executiva, criaclu:·. T' :':•
Artigo 7 do Convén:o.
(6J
Membro significa uma. 1.0 :1 .. "
Contratante, um território depeJ:d,,:::e
ou territórios com respeito aos <.p,, .s
se tenha feito declaracão de Pan:ei
P.ação separada de'acôJ;do com :.. Ar_
t1go 4; ou duas ou mais Partes :;on.
tratantes ou territórios depend.:ntes,
ou ambos que participem na Oc•,,_
nlzação como Membro-gmpo, de ;.cordo com os AJ:tigos 5 ou 6.
(7) "Membro export.ador" ou "P8is
exportador" significa um Membro o;t
Pais, respectivamente. que .seja u:n
isto ,;,
exJ?ortador líquido de café,
CUJ::S exportações excedam a.s Jmport.açoes.
(8) "Membro importador•• ou "Pais
Importador" signifka um Membro ou
Pais, respectivamente, que seia im
portador _líquido de café, isto é, cu)as
Jmporta.çoes . excedam as eportxlk'õesç
(9) "Membro produtor" ou ;,Paí.;
pr~dutor significa um Membro
ou
Palf!.
respecti~amente. que JP!'Odu:m
c~fe. em . quantidades comercialmente
s.Jgmftcativas.
(10)
"Maioria distribuída .~imnlE"s
dos votos" significa a maioria do~
votos emitidos peJos Membros exr>o;~
tador~s presentes e que participem. na
v?t.açao, e a. maioria dos votos emL
tidos pelos Membros ímportsd-orr.;;
p:esentes e que participem na votnçao, contados sepm-adament.e.
01)
''Maioria distribuída de rlois
terços. dos votos" significa a m.uor'~t
de dOis terços do..<; votos emit!do ,,..,_
8
los _Membros exportadorE>~'I o•·e<rn,
"; e
que participem na votacão, e a m1ior!a de dois terço< do.~ voto~ em:' H \S
pelos Membros importadores ;:>re..~en.
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t.es e

que participem na votRção, contaaos separadamente.
12•
"Entrada em vigor" significa.
ex<.:P.o onde o contexto o exija de
Jr,,,w ctife:·enLe. a dala na qual o Convc n o pela primeira vez entrar em v1g· ··. ;,rja pmVL>óna ou definit!Vamen-
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s'dere que o Membro-grupo possui as executar as d1sposiçêes ào Convêmo tro de cada categona de Me:nt.r ,,, -q·!alidades necessarias de conjunto e e fiscalizar seu funcJOnamento.
. isto e. Membros exporc.ldores ~ nnp--'Cie cumprir as obrigações coleti\•as
(2) A sede da Organização será em portadores. respect1vamen'.: - ta! copertinentes.
Londres.
mo estipulam os parág:·ilcos st>g•.: .•,lcs
<21
O Me;nbro-grup') constitu~rá . (3) A_ Organização funcionará po~ 1 dêste Art1go.
.
• um Membro umco da Orgamzaçao,l mtermed1o do Conselho Internacwna. 1 . (21 Cada Membro ;ç:·-1 cinco 'o• os
:porém cada parte do grupo será tra- 1do Cafe. de sua Junta Executl~a e: basicos, desde que o numero to~-'' ue
te.
i tada como se fõsse um único Memoro, de seu Dtrelor Executivo e de seu votos basicos dentro je c<tda ~:e~ teCAPíTULO Ill
cvm resp~ito a todos,os a";untos con-: pes.soal.
gona não exceaa 150. Caso h<< . :1 :11~.s
cPrnentes às segumtes disposições: !
Artigo 8
de 30 ~~embros exporca.ao.-~s ou rn-: s
·
de 30 Membros Importado! e.. o .JüMEMBROS
(al Capítulos XI e XII; e
Composição do Consemu
mero ãe votos oás10os de cada \h·m<bl Artigos 10, 11 e 19 do Capitulo
Artigo 3
JnternaLional do Café
bro dentro desta categor:11 de "'lê:n1 IV; e
,
bro.s serà ajustado. de mtYio a n! .. nMembros da Organiwçao
j '.C! Arti!!O 70 do Ct'pilulo XIX.
(1)
A autoridade suprema da Or- ter o :ota! de votos básicos p:t. a t'Scta
~
c t t t · ntamen- I <3• As Pa-rtes Contratanêes e ter- ganiz&ção ~era o Conselho Interna- categona de Memb•·os dentro do .iCada Pa. te on ra an e, ~u ~
_ ritorios dependentes que entrem co- cH,nat do Cate, o qual cons1st1ra de mite de 150.
te com aquêles de seus ter~ltór os de mo Membro-o-rupo dev('rào especifi- to:;·•s os Membros da Otganlzação. ;
J: . 2U'es acs qu;1s se aplica
Con- car qual 0 Govêrno ou oroanização
\21
Cada Membro serã represen- i (31 Os votos restantes dos Memv_cl> se~undo o paragraf~ (l) d~:r:;~ que os representará n() Contelho com tado no con;,elho por um represeman-~ bros _exportadores ~era o divl:~uaos <:nt1go 67, consti~ulr~ um umco
respeito a todos os assuntos concer- te e um ou mais suplentes. Um Mem- tre estes Membros pr .•porc:onalmenbro da Organizaçao, ~xceto qua~do nentes ao Convênio, exceto os espe- bro poderá igualmente designar um, t~ e suas quotas básicaco; de exo·J~ta
est;pula-do ~m contrâno, de acôrdo cificados no parágrafo (2l dêste Ar- ou mais asses3ôres para acompanhar çao; todavia, em caso de uma votacom os Artigos 4, 5 ou 6
tigo.
seu representante ou suplentes.
ção sôbre qualquer matéria refertn(4) Os direitos de voto do Memtes ás disposições estipuladas no paArtigo 4
bro-grupo serão os seguintes:
Artigo 9
rágrafo <2• do Artigo 5. os votos res.
tantes de um Membro- grupo será1J
Parttcipação Separada com Relação
<a• o Membro-grupo terá o mesPodêres e Funções do Conse_iho
·d1vidtdos entre as partes oê-sse grupo
a Territonos Dependentes
mo número de votoo básicos a que
<lJ
O
Conselho
será
Investido
de
j
proporcionalmente
á. <>UJ partu~:pacâo
tem direito um único Membro que
uma parte Contratante que seja participe na Orgamzação em capaci- todos os poder~s . especiflcamente re~pectiva na quota báSica de exporum importador liquido de café pocte- dade mdividual. :l!:stes votos básicos cnados pelo Conve-mo, e terá os po-, tação úO Membro-gtupo
ra. a qualquer tempo, mediante notl- serão atribuídos ao Govêrno ou orga- deres e exercerá as funções nece.s- !
f;caçao apropriada de a.côrdo com o nização que represente o grupo, e por sárias para executar as disposições do' <4) Os votos rcstan•~es c.os Memi bras" importadores serão dividido~ enparágrafo <2J do Artigo 67, declarar êgse Govêrno ou organização serão Convênio.
. Lre estes Membros pr&porcwnaimente
que participa na Organização separa- exercidos.
<2) O Conselho, por maioria di.>- ao volume. médio de suas respectivas
camente com relação a quaisquer de
<b> no caso de uma \'Ot.ação sõbre trlbuida de dois terços dos votos, 't>s- importações de café no triê'1io p;o~e
e;eus territórios dependentes, por ela qualquer assunto relativo às disPosi- tabelecerá as regras e reg•.ua.mentos. dente.
designados, que seJam exportadores ções e5pecificadas no parágrafo <2> inclusive seu próprio regimento e t·~
liquidas de cafe. Em tal caso, o _ter- dêste Artigo, as partes do Membro- regulamentos financeiros e de p~.soq,;
!5>
A distribuição dos votos seré.
ritório metropolitano e os territór~~ grupo poderão exercer separadamente da Organização, necessários à exe- fe1ta pelo Com;elho no inicio de caaa
ano
cafeeiro.
e permanecerá em v1gor
dependentes não-designados constl~Ui· os votos a elas atribuídos segundo aa cução do convênio e conformes com o
rão um unico Membro, e os ternto- disposições do paràgrafo <3> do Ar- mesmo. Em seu regimento, o Con- durante êsse ano, exceto em casos prerlos dependentes por ela designados tigo 12. como se cada parte do gru- selho poderá estabelecer um processo vistos no paragra.fo <6• aêst" Artigo.
terão participação separada como po fôsse um Membro individual da pelo qual possa. sem se reunir, deci(61 O Conselho efetuará a rediSMembros, seja individual ou coletlva- Organização, exceto no. que se refere dh sObre questões especificas.
.
t-ribuição de acôrdo com êste Art1go,
mente, conforme fôr indicado na no- aos votos básicos, os quais continuarão
<3l
O Conselho deverá também sempre que houver uma modificaçao
tificação.
atribuíveis únicamente ao Govêrno manter os re~tstr·~~ que iUlF:ar neces- no número de Membros '.:JUe part<c!·
ou organização que represente o gru- sMlos ao dese-mpenho de .sua.s funçõe~ pam na Organização ou se os direll;oe
Art!go 5
Cltntro do Convêmo e ou•.ros registras de vooo de um Membro fôrem suspo(5)
Qualquer Parte contratante que considerar desejáveis, e publicará pensos ou devolvidos, segundo o csParticipação em Grupo Quandt?
ou território dependente qUe faça um relatório anual.
posto nos Artigos 25, 45 ou 61.
ia Entrada Para a Orgamzaçao
parte de um Membro-grupo poderà,
Artigo 10
~11
Nenhum Membro terá ma 1 ~ de
11>
Duas ou ,mais Partes contra- mediante notificação ao conselho, re400 votos.
tantes que sejam export~ores llq:U!- tirar-se desse grupo e tornar-se um
Eleição do Presidente e dos Vicedos de café poderão, medtante notifi• Membro individual. Tal retirada sera
Pres-identes do Conselho
(8>
Não haverá voto fracionár•.D.
cação apropriada ao secretár10-Geral válida a partir do momento em que
O) o Conselho elegerã, para cada
das Nações Unidas, ao tempo do de- o Conselho houver recebido a notiArtigo 13
ca.!eeirp,
um
Presidente
e
un·
priI
ano
posito dos respectiVOS instrumentos de ficação. Em caso de retirada de uma
nttfica.ção ou adesão, e ao Conselho Parte Contratante ou território de- melro, um segundo e um ter~eiro ViSistema de Votação no Conselho
em sua primeira ~essão, declarar que pendente de um grupo. ou caso uma ce-Presidentes.
!2) Como regra gera.J., o Presidenentram para a Organização . como parte de um grupo d~ixe de sê-lo por
(1)
éada representante terá dium 1\,l.embro-grupo. Um terr1tóno de- se ter retirado da Orgamzação ou por te e o primeiro Vice~President4' ne- reito a emitir o número de votos atri·
pendente, ao qual se aplique o Con- qualquer outro motivo'~- as partes res- verão ser ambos eleitos dentre os re- buldos ao Membro por êle represe'lvémo segundo 0 parágrafo <ll do Ar- tantes do grupo poderão requerer ao presentantes dos Membros exportado- tado, e não poderá dividir os seua
tig·o 67, poderá fazer parte de tal Conselho que permaneçam em grupo, res ou dentre os representantes dos votoo.
Poderá, entretanto, emitir
Membro-grupo, se o Govêrno do Es· e o grupo continuará a existir, a me- Membros importadores, e o segun<lu aquêles votos que exercer de acõrdo
tadoresponsável por suas relações in- ••vs que o conselho não aprove tal re- e o terceiro Vice-Presidentes .serão com o parágrafo <2> dêste Artlgo de
ternacionais houver feito notificação querimento. Se o Membro-grupo fôr eleitos dentre os representantes da ou- modo diferente de seus próprios vonesse sentido, de acôrdo com o pará-- dissolvido, cada uma das partes do tra categoria de Membros. As duas tos.
grafo <2 • do Artigo 67. Tais Partes grupo torn.ar-se-á um Membro Indi- categorias dever-se-ão alternar nestes
<2J Um Membro exportador podecontratantes e territórios dependen- vidual. Um M~mbro que houver dei- cargos em cada ano cafeeiro.
<3> Nem o Presidente, nem qual- rá a ~torlzar outro Membro exportates deverão satisfazer as segumtes xado de ser parte de um grupo não
Vice-Presidente agindo na qua- dor, e um Membro importador pode~á
mais. poderá. durante a vigência do quer
condições:
lidade de Presidente. terá dlreioo a autorizar outro Membro importa<ior a
ercet
<a) deverão declarar que estão dis- t:'oi:lvênio, fazer parte de um grupo.
voto. N~se ca.so, seu suplent.e exer- representar seus interêsses e
postos a se responsabilizar pelas obr!cerá os direitos de voto do Membro. seu direito de vooo em qualsq,Jei r\'•
Artigo 6
untões
do
Conselho.
A
llmltaçáo
esgações do grupo, seja em sua capacitipulada no parágrafo <7> d<>-... Ar•
dade individual, seja como partes do Participação Subsequente em Grupo
Artigo
11
Dois ou mais Membros exportadores
tigo 12 não se aplicará ne.stiP .aso.
grupo;
poderão, a qualquer temPo após o
Sessões do Conselho
(b) deverão subsequentemente apre- Convênio ter entrado em vigor com
Artigo 14
.sentar ao Conselho prova suficiente ,..lação a tais Membros, requerer ao
Como regra geral, o Conselho reude que 0 grupo tem a organização ne- ·~nselho que sejam reconhecidos co- nir-se-é. regularmente duas vêzes por
Decisões do Conselho
cessá.rla para implementar uma ~o- mo um Membro-grupo. O Conselho ano. Poderá realizar sessões especiais
liUca cafeelra comum, e de que dlll- aprovará. o requeritnento se conside- se assim o decidir, ou se assim fôr
<p Tôda.s as decisões do Con""!nO
põem dos meios para cumprir, junta- rar que a declara-ção feita pelos Mero- solicitado seja pela Junta Executiva, serao tomadas, e tôdas a.s recomendamente com a.s outras parteii do grupo, bros e as provas por êles apresentadas seja por cinco Membros ou um .dem- ções serão feitas, por maioria d srrr-·
com suas obrigações dentro do con- ,atlsfazem os requesitos do parágra- bro ou Membros que tenham pelo me· buida simples dos votos, a menos que
vên!o; e
fo (1) do Artigo 5. Imediatamente nos 200 votos. As sessões serão convo- estipulado em contrário no Conv'\nio.
(c) deverão subsequentemente apre. após a aprovação, o Membro-grupo cadas com uma antecedência de pele
o seguinte ,.ronessentar prova ao Conselho de que:
\estará sujeito ao disposto nos pará- menos 30 dias, exceto em ca.~ de so <2>comApl!car-.se-á
respeito a qualq\ter aç1i.o do
As sessões serão ·eau- Conselho que, segundo o Convi'·· ',
(i)
foram reconhecidos como gru-. ~:aros t2J, (3), <4• e (5) daquele Ar- emergência.
zadas na sede da Orga.nlza<;ão, a cne- exija a maioria distribuída de doi&
CAPíTULO IV
po num acôrdo internacional de ca- t.Jgo.
nos que o Conselho decida 1e m'>dc' terços dos votos:
fé precedente; oa
diferente.
(ii)
têm:
ORGANIZACÃO E ADMINISTRAÇÃO
Artigo 12
<a) se a maioria distribuida de
(a) _ uma politica comercial e eco- :
~
.
dois terços dos votos não. fôr obtida
nõmica comum ou coordenada· con. \
Artigo 7
Votos
por causa do voto negativo de três ou
respeito ao café,. e
Criação, 'Sede é Estrutura da Organi{1)
Os Membros exportadores te- m~nos Membros exportadores ou ~res
<bl uma politiCa financeira
n:o- .
zacão Internacional do· C-até
rão conjunt.amente 1.000 votos e os ou menos Membros importadores. a.
netária coordenada, bem como os or- .
· .
.
.
Membros
Importadores terão conjun- proposta ::.erá posta em votação nogãos necessários para executar tal: (}) . Ftca cna.da a Orgamzação lnpolítica,. de modo que o conselho con- I terna.c10nal do Café, encarregada d9 tamente 1.00() \'Otos, dist.ribuldos den- vamente dentro de 48 horas, desde
1
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que o conselho assim o decida pela
maioria dos Membrbos presentes e por
maioria distribuída simples dos votos.
<bl se a maioria distribuída de dois
terços dos votos não fôr novamente
obt.Jcta por càusa do voto negativo de
dois ou um Membros exportadores ou
dois ou um Membros importadores, â
proposta será poBta em votação novamente dentro de 24 horas, desde que
o Conselho assim o decida pela maioria dos Membros presentes e por
maioria distribuída simples dos vo-

seu favor quando foi eleito, e, adic.io- durante uma sessão do Ç::;nselllo não quer dos comitês do Cons 'lho ou da
nalroente, o número de votc6 a êle houver quorum em três reuniões su.j Junta serão cobertas pelos seus resatribUidO!S, desde que o número total cess1vas, o Conselho será convocado pectivos Govêmos.
de votos não exceda 499 para nenhum para sete dias mais tarde; então, e
(2) As outras despesas n2cessárias
por todo o restante dessa sessão, o
Membro eleito.
quorum consistirá da maioria
dos à adminitração do Convênio serão co.
bertas
por contribuições anuais dos
<7> Se os votos considerados rece- Membros que representem a maioria
bidos por um Membro eleito ultra- distribuída simples do tote.l dos votoo. Membros, fixadas de acôrdo com o
passarem 499, os Membros que vota- A representação por procuração, se. 1\_rtigo 24.
ra.m em seu favor ou que a êle atri· gundo o parágrafo (29) do 'Artigo 13,
!3) O ano financeiro da Org:~mza.
buiram seus votos deverão decidir en- será considerada C()mo uma presença. ção será o mesmo· que o ano~ cafetre 81 no sentido de que um ou mala
(2) O quorum para qualquer reu- ei:·ú.
dêles retirem os votos dados a ês.se nião de Junta consistirá da maioria
Membro e os atribuam ou re-atri· dos membros que representem a maio.
Artigo 24
buam a outro Membro eleito, de modo ria distribuída de dois têrços do total , D.tterminacão do Orçamento e Fixa.
tos.
que os votos recebidos por cada Mem- dos votos.
.
,.
ção de Contribui,.ões
M~W
•
<cl se a maioria distribuída de dois bro eleito não excedam o limite de
.
.
(1) Durante o segundo semestre de
499
·
.
têrços dos votos não fôr novamente'
Dzretor Executzvo e Pessoal
cada ano financeiro, 0 conselho ap, o.
obttda na terceira votação por causa
Arhgo 17
(1) O Conselho designará o Dire. vará ? oi:çamento administrativo da
do voto n~gatlVo de um Membro excompetência da Junta
tor Executivo segundo recomendação/ Or~amzaçao para o ano ~m~c~11 o s:portador ou um Membro importador,
da Junta. As condições de nomeação gumte e fixará a contnbmçao
de
a proposta será considerada como ado-; (1) A Junta será respomável pe- d.o Diretor Executivo serão estabele. i cada Membro -par~_ êsse orçamento.
tRda ·
I r ante o conselho e trabalhará segun- c1de.s pelo Conselho e deverão ser 1 <2l A contl'!bu1çao de cada Mem(d) se o Conselho deixar de en- :do diretrizes gerais traçadas pelo comparáveis às que se aplicam a fun- 1bro para o orçamento relativo a cada
cionários de nível correspondente em : ano financeiro ~oardará a mesma procammhar a votações ulteriores, a pro- ! mesmo.
r- 'sta será considerada como rejeita- 1 (2) 0 Conselho poderá, por maio- organizações intergovernamentals si.' porção que existe, no momento em
1 qu~ o orçamento. é aprovado para
milares.
. tai3> Os Membros comprometem-se ria dÚ!tribuida simpl.es dos votos, de(2) O Diretor
Executivo será o 1aquele ano fmanceu·J, entre os votos
a aceitar como obrigatória.,; tõdas as legar a Junta o exeicicw de qualquer principal funcionário ad;ninis:rativo . oê.'!se Membro e O total dos votos de
d~cvões do Conselho de acôrdo com : ou ,?e todos os. seus. poderes, com ex- de Organização e serâ
resp-:msávr..~; :"?dos os Mel!lbros ..Tcdav:a, se n.:> inías disposições do Convênio.
ceçao dos segumtes.
pelo cumprimento de -qualquer dos de. 1 cJO do. ano fmance1ro par~_':/ qu::~l f)veres
a
ê!e
atribuídos
na
administra-~·
ram fixadas as contnbmçues houver
Artigo 15
~a)
distribuição _anual de votos, de
· ·- algumas modifica7Ms na distribl!_ição
acordo com o paragrafo (5) do Ar- ção do Convênio.
(3) • O Diretor Executivo nomeará de votos entre os Memb:·os; de acor:lo
Composição da Junta
tigo 12;
.
•
o pessoal de acôrdo com reaulamen- com o disposto n:; parágrafo (5l do
Ul
A Junta Executiva será com(b) aprovação do orçamento adml- tos estabelecidos pelo conselho.
iArt. 12, tais contribui"ões serão aju~
po.sta por sete Membros exportadores nistratlvo e fixação .das contribuições,
<4> Nem 0 Diretor Executivo n!'t: ~ t~das de modo correspondente par.a
de acõrdo com o Artigo 24;
e séte Membros importa<iores; ele1tos
<c)
determin""âO das quotM de qualquer membro do pessool deverá 1ess.e _ano. Ao serem fJxadns as cc>ntn-y
para cada ano cafeeiro de acôrdo com
ter· qualquer interêsse financeiro na , by1çoes, os votos de. cada Membro s~
os Membros pOdem ser a~ôr~? com as disposições do Con- indústria
0 A,rtigo 16.
no comércio ou no trans. 'ra::r contados sem se tomar em consireeteitos
vem •
porte do' café.
.
i deração a suspensi:o dos direitos de
<2> Ca<ia membro da Junta de.:;ig-j· W) .imposlçã~ de_ medidas PllD:i<5> No exercício de seus devl'res. voto .de. t:m Membro ou qualquer r enara um representante e um ou mais t:va~ CUJa apllcaçao nao seJa automa- o Diretor EJçecutivo e 0 pessoal não d:stnbu!çao de votos resultante dessa
sup1entes
,1tica.
. . _ . . .
·
(e) $USpensão dos direitos de vo- pedirão ou receberão instruções àl' . sm. pensa::r.
Membro ou de qualquer au-; (3) A contr1bwçao IUJC!al d~ U!ll
(3l o Presidente da Junta será t.Je- to de um Membro, de acôrdo com os qualquer
toridade
estranha
à
Organização.
De.
I
Mem.bro
que
ent.Te
para.a_Orgamzaçao
signaao pelo Conselho para cada ano Artigos 45 ou 61;
verão abster.se de qualquer ação que: d~po1s de .se achar em vigencia o Conc<tfeetro e pode ser designado (.IJ\a·
H)
determmação das metas de se
possa refletir em suas posições de I vento sera .fixada pelo Conselho com
mente. O Presidente não terá direitú produção mundial e dà.s metas <ie pro- funcionários internac nais, responsá- 1 base no nu!lle~o . de votos a que tal
10
a voto. Se um representante fôr de- dução de cada país, de acôrdo com veis unicamente perante
a OrganL I Membro tera C!-n·etto,.e no pertodo ress1gnado Presidente, seu suplente te- o Artigo 48;
ze.ção. cada Membro se compromete r t~nte do_ ano fu~ance.1ro em curso .. ~as
rá o direito de votar em seu lugar.
<g)
estabelecimento das diretrizes a respeitar
cru·áter exclusivament •. na o serao alte1 adas as contribUJçoes
0
14l
A Junta reunir-se-à normal- relativas aos estoques, de acôrdo com internacional das responsabilidad~s cto i fJ.xadas para o:; outr~ Mt>mbros, rela.
mente na >ecte da Orgamzação, m~ o Artigo 51;
Dlretor Executivo e do pessoal e a não! tJvas ao ano fma!:crro em curso .
pode reunir-se alhures.
<h> exoneração das obrigações de pocurar influencià.los no desemoenho I Hl Se .o Conve?,o entrar ~~ vtgor
um Membro, de acõrdo com o Artigo de suas responsabilidades.
J m~1s ~e otto meses a.J?teS do m.cto do
rmmeiro ano fmancetro completo cta
60;
Artigo 16
Artigo
21
Organização, o Conselho aprova~á. t>m
(i)
decisão dos litígios. de acôrdo
Eleição da Junta
_
·
. . _ sua primeira sessão, um orçamento
com o Artigo 61 ;
Cooperaçao com outras Orgamzaçoc 1 dministrativo que cubra apenas o pe<lJ O; MeiniJros exportadores e im(j)
estabelecimento das condições
0 Conselho p0derá tomar quaisquer! nodo que. fal!a para s~ aVin~ir o infportadores da Junta serão eleitos peJ\l para a adesão, de acôrao com o Arprovidências que julgue aconselháveis cic do pnme.1ro ano ft.J?anceno. COJ?•
con,elho respectivamente pelos Mem- tigo 65;
para a realização de consultas e para pleto. Em cas~ ~ontr~no, o l?rtmeiro
bros expo;-tactores e Importadores cta
kl decisão para solicitar a retirada a cooperação com as Nações Unidas e,1 orçamento adm.1~1strattvo cobrtr~- ta.nOrganizá'ção A eleição dentro de cada
cte
um
Membro,
de
acõrdo
com
o
Arti.
suas agências
especiali.zaoos, bem to o período tmc;al quanto o pnme!ro
categoria será feita de acôrdo catn os
go 69;
como outras orgamzaçôes intergover-. ano fmanceiro completo.
paragrafO& segumtes dês te ArtJgo.
l> prorrogação ou terminação do namentais . pertinentes. o Con~selh·. '
Art~o 25
<2> Cada Membro emitirá todos os Convênio, de acõrdo com o Art. 71; -e poderá conv1dar essas orgamzaço~s e
vows a que tem d.Jre1to; segundo o
m) recomendação de emendas, aos quaisquer outras relacionadas com o
Pagamento das ContTlbUlções
Artigo 12, em favor de um úmco can- Membros, de acôrdo com o Art. 73. café.~ enviarem observadores a suas
1ll As contribuições para 0 orça·
d!Gato. Um Membro pode emitu em
t3) O Conselho poderá a qualquer reumoes.
.
j mento administrativo de cada ano fi·
favor de out.ro candidato os votos que tempo revogar, por maioria distribuí.
CAPITULO V
. nanceiro serão pagas em moeda livreesttver exercendo de acõrdo com o da simples dos votos, qualquer dele~ação de podêres que houver feito à
PRIVILÉGios E IMUNIDADEs
mente conversível, e são devidas no
paragrafo t2J ·do Arttgo 13.
Junta.
-!';melro dia do respectivo ano finan.
131 os sete cadidatos que recebe-,
Artigo 22
l..:eiro.
rem o ma10r número de votos serão :,
Artigo 18
Privilégios e Imun-idades
t2 I. Se _um Membro não pagar sua
eleltos; no entretanto. nenhum can-'
conrnbu:çao completa para o orçadldato sera eleito na pnmeu·a vota-j
Szstema de Votação na Junta
.. u) A Orgamzaçao tera no ternto. mento administrativo dentro de seis
cãe~ a n.enos que receba um mm 1mo
. . i no de cada Membro, na medtda em; meses a contar da data em que tal
de 75 votos
1 (l! Cada ~ell}br? de. Junta tera di- que o permitam as leis dêste, a ca- 11contribuição é devida, tanto seus di·
~e1to a ei.lllt.Jr· 6 numero d~ votos por pacidade jurídica necessária para o reitos de voto no Conselho quanto o
<41 Se, de acõrdo com o disposto ele .recebidos segundo o dtspo~to nos exercício de suas funções deutro dv -:)reito de ter seus votos emitidos na
no pa!·a·Hato 131 dês te Artigo menos p~ragraf?S 161 . e· !7l do Art.Jgo 16 ...convênio.
Junta serão suspensos, até que tal
1
d~ setf' canctiaatos torem elettos na Nao sera permitido o voto pbr pro. ",
.
.
.
1 contribuição seja
paga. Todavia, a
pnmetra .,,otaçào, serão real!zadas vo- C';lra~ão. Um
Membro não poderá
~~l O. Governo do. Remo Umdo da 1 menos que o Conselho assim 0 decida.
t.açoes uJtenores, ctas r,.'llals só parti- diVIdir seus votos.
Gra-Brecanha ~
Irla~da do ~?r~e I por, maioria distribu:da de dois terços
ual uer decisa- 0 tomada p~la concederá. ~sençao de Im.postos ~obre i àos votos, tal Membro não será pric1parão os Membros que não houve- i <2l
rem votado por nenhum dos candtQ ..q. ,
os salarios pagos pela Orgamzaçao a! vado de nenhum outro dire;to. nem
da tos eleitos. Em cada votação ui- ~~I~ ta ;r1~ra a m~~~~
~~~~=' P~~~ seus. eml!regados .. pod~ndo excluir d" ' -'ispensado de suas obrigações dentro
08
tenor o numero mmtmo de vows ne- 1Con~elbo g ~ se
t,al Is~nçao os na~wna~s do pa.ts · Con. úo convênio.
cessános para a eleição sera suces- I
·
c~dera tambem Isençao de Impostos
13) Um Membro cujos direitos de
sivamente dimmuido por cmco, até
Artigo 1
sobre. os haveres,
re~ett~ e outras voto tenham sido suspensos de acôrdo
que todos os sete candidatos tenham
proonedades da Orgamzaçao.
com o pará.grafo 12l dêste Artigo ou
Quorum para o Conselho e para a
CAPíTULO VI
com os Artigos 45 e 61 permanecerá,
sido eleitOS.
•
Junta
·
no entanto. responsável pelo paga<5l
Um Membro que nao houver
nNANÇAs
mento de sua contribuição.
votado por nenhum ctos Membros e1e1<1) O quorum para qualquer reu.
tos deverá atribuir seus votos a um ~ião do Conselho consistirá da maioArtigo 23 I
Artigo 26
dêles. respeitado o disposto nos pará- da dos Membros que J'epresentem a
Finanças
contabilidade e Publicação do Balanço
grafos <6l e (7) dêste Artigo.
maioria distribuída de dois têrços do
_
t6J
um Membro será 0 conside- total dos votos Se não houver quo.
(1) As despes::~s das delegaçoes Jun.'
O Conselho aprovará e publicará um
rado como tendo recebido o número rum no dia marcado pare. o inicio de to ao Conselho, dos representantes na balanço das receitas e despesas da Or·
de Y.Otos origillàriamente emitidos em qualquer · se45ão do Conselho, ou se Junta e dos representantes em qual. ganização dW'a-nte clada ano f.ina.ncei•
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DIARlO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seçãe 11)

.-'bril de 1963

tanto a tador tão pronto o Convénio entre em:
eom o protló>itu de manter, ao produtores como a consumidores, e VJ.gor com respmt.o a êsse pa1s.
<2! Se o Convêmo ent:·ar em i·.F·)r
au C·:mscllw __,,,
de tcdo o ano caifêiro, a oferta comprometer a <:onsecução dos ObjetJ.,,., ::f'(;_; ,, en. "' :~1- <•m ;a:-·.oflve1 equilib:·io •·om a.prucura vos do Convênio. Assim, se tais movi- depOIS de 1 de O~ltUOi'Q de t9ij2: O
c ~;r:<u:ç2:ro.
i '':''""da
mentos elo nivel geral dos preços ocor- Conselho, durante suG pna1eira ,.,-sí
•::'
r:.:;.s''·" quot-:ls serão. tanto quan- rerem d('nt.ro de períodos reduzidos, são. fara as modlfica~:ôes nrce& 1.: ws
1/ ·,··..
éF1. 25 por cento da quota os Membr~ poderão solicitar uma nr, processo de fixação de ;; <'.);,as
,
<.:" <'':pYtacão de cada Membro r~uníão do Conselho para que o mes- anuais e trimestra!s de e:\p::,...r~:L_8o,
: :; :::.s
c .J a:w cafee~ro. Nenhum Mem- , mo. por maioria di;;;tribuída simpl{'S de com respeito ao ano-cafl"t'l''O no 4 .... al
-~:o p·
exp:rtB!' m~üs que 30';; votos, faça uma revisã<l do nível t.ota; o Convénio enLre etn ~·16cwc ,oHiiS àüs ;1--1 cul!ros 1:0 ;<:
t.rimes~:·e, 60 por cento 'da quota trimestral em vigor.
(
n<l'· o,:)~ p:·ír;wi!'Os tr!mest,;·es e 80 por!
(6) Se 0 Conselho considerar que
': · Ch ~.1c::1'Lm \<m>p: omeie;u-,t
no, .tres pnrue;,n.l.S tnmes~·es do 1 um bn~Eco 6 incomum aumento ou
Embarques de Cate 'àe 7'eri'it<irhs
e. ·.,üJ<•t.I' su::s p,;:g:eJ.;; cn:cf-t~ ):S
e.•feeJro.
Se a,:, e:<portaçoes de j dedínio do nível geral dos preços é
Depenllen:es
(..
1J~ u--•·::.•
l.-:·.:,:os
'\1<-tllLn:o em urn tr:mc:;t.re for~ l<>vido a manipulações artificiais do
(lJ O emb:l:·qu~; d<· ca!e de um terli.
e:n P"- ::.·::_.,,. •'i.l ;.~a,,,,e.;-~ sua_,~LJ<.;t\pa:a tal t~'l•jmercado do ca.fé através de arranjos
d.ependen e de Llrn Mcmo.ro
0 ,,,,ldo.scá ao.uorddo à~ua entre im]}ort.adores ou entre exporta- ritól'io
h.:
cc'.·,~-' ~,;_-e,.... :i..1 ,:·,c ~"~••. -.'e"·o,), '-·''c:~,1 .,:.'1-~
f:l
• . • - ~ •• .,
{1ra o tnmestre se:;umte desse, àores, ou entre ambos, o Conselho de- para o terntóno me~tropolaa,Jo ou
para
outro
teuitorio drpeudente wb
11
l: ·
de m<Klo a oue
ct'1f' Cet~ee,ro.
•
í cidi:·á, por maioria simples de votos, a mesma junsdlç?.o,
ct~;;unüdo a r•u,rc·fi, d~Jw,Hla da <xrx>n.::çf\0 •Je
Arti<J,o 32
qnais medidas corretivas deverão ser
sumo interno désses terr:tóno:;, lcro
r~~';;~ra~;';n~:·(~:,~~ ·;;'~a;~~~;'~s:e:,~=
~1 '?t:;tes das Quotas Anuais
aplicadas para reajustar o nível total será, obedecido o disprx·,to nu Pii,·G.d:v'~a' e,c·gn"r:ir'>s tios ;\k:nde Exportação
c•Jn.sidn~<do
1elas quot!as trimestrais de exportação grafo \2) dêstc .l'.rtig0,
como export-ação de cate. ne:n ,,_,.ta.·, e«p,H tac;;w< j,H"ft a r">l.' Z8<;'J0 iP
Se as ctmdições do mercado assim o; em vigor.
rá sujeit-o ás liimtaçoes ele qUOl'dS t.e
Artigo 35
F-"
o··oq_:,q-r:l~ ck dPH'nvolv tTJ?:l'o, ex:girrm, 0 conselho poderá reve~ a i
exportação, desde que o MemtHo •rn
~-: ,, _.,,,:·eo e ~ncia; .
.
_ .
1 situação da.!; quotas e poderá modif!-:
-. 2,
Pa'"- at~.n;_pr tais ob,ifLVos car a pó~Tcentagem das quota.s básicas i Prcçesso para o Ajuste das Quotas aprêÇo tome próvidências gue sau..;,!ae.· ··-~~·:s aa f:xaçao de quotas, tal como de exportação fixadas de acOrdo com:
de Exportação
çam ao Conselho com respeito ao ,,,n.
1! r:v ;;•o n~:,te Ca.p!tulo, ~ pe~a exe- 0 parágrafo 12) do Artigo 30.
Ao i (1) As quotas anuais de exporta- trôle de reexportações e a outros p:·oc..:<<o d:Js den;a;~ d1spoH:nes ao. Con- fazê-lo 0 Conselho deverá tornar em i áo serilo fixadas e ajustadas median- b.emas que o Conselho po..'lSa ;:ons~
,. • ;: P, _C>' _Me~nbn,s concordam sN>re a consideração a probabilidade de que 1 te alteraçã-o, na mesma percentagem, oo·ar relacionados ao funcionament<>
n · '.-c.J;lt~~E· tW as.'it'~urar q'!e o ruvel um Membro não. t~nba cafiJ suficiente j da quota básica de exportação de cada do Convênio e que sejam decorremf's
g'·;·at d? pré'~tl-' do café nao declme para preencher sua quota anual de· Membro.
das reJaçõe.s especiais entre o le~ri'ó
~'-:cm du n ve: geral de ta1s preços em exportação.
<2) As alterações gerais em tôdas rio metropolitano do Membro e sru.s
lL"ê:?
Artigo 33
a.s quotas trimestrais de exportação, territórjos dependentes.
· :l • OE Mcmbms concordam adefeitas de acôrdo com os parágrafos
n;:·. · q;.: 2 e des~jável assegurar a-os
Notificação de lnsujiciência
(2), c3 J, ( 5 l e (Õ) do Arilígo 34, serão
(2l O comércio do café entre l'm
<:, :·:-":lm'd'lre,, ptu,·os que sejam equiOl Os Membros exportadores com· aplicadas pro rata às quotas trimes- Membro e um dos se~ territóno.:; cetil! 'eh e qu<' n:'\c) pre,it~diquem o dese- prometem-se a not;flcar ao conselho, trais de exportação de cada Membro, pendent·es que,_ de acordo com ~ a.,_
j;.,·,e, mcr?men'o do consumo.
3o flm do ()ltavo mês do ano cafeeb:o segundo normas adequadas estabele- post<J nos Artigos. 4 ou 5 tõr um
Ad:~;o 28
e posteriormente quando o Come1ho cidas pelo Conselho. Tais normas to-, Memoro separado aa Organ1za.;ao ou
assim o solicitar, se têm disponib!- marão em consideração as diferentes' parte de um Memoro-grupo je••e: a
Qulll.as Bàdcas de E:rportaçá.o
lidade suficiente.~ de cc.J;é para preen-1 percentagens das quotas anuais de ex-' ~nt.retanto s~r consJderado. pa~a o.&
11, Para os trés primeiros <Ul).;; •'R- cher o total de suas quotas de expor-, portação que os vários MembrOs tive-: fins do Convemo, como. exportaçao de
f•si"OI', enmc~sndo €!11 1° de outubro tação para ê.53e ano.
1 rem
~xportado ou tenham direito a. care.
,u1 ~, ,' 90...-·
,
no
P"''~'
ex~~··ta"ci·es
t"•• u
,.,
á t<:~mar em · expor"ar
em cada trimestre tio ano 1
Artl'go 39
0
'
•=
-·
• ,,J, • u
12) O CqJlSell10 uever
f 1r
e o::adoc nc Ane:-.o A t.erao as quot'is consideraçãlf tais notificações ao de- , ca ee ~
d . C
lh
.
l.JP.~:ca~ de extJOt tação e.specJf:cajas terminar <é deve ou não a ·ustar 0 1 <3).
õdas .as _ectsoes do onse 0 Membros Expoltadores Não-SuJrtLtos
~
d
J _
d reiatrvas à f:xaçao e ao ajuste das
a Quotas
•
11 C! L e· a Anex· 1
·" · • ·
~
. . .
mvel das quova.s e exportaçao e 1 quotas anuais e trimestrais de expor•21
DUJan"E os s~ls ultimos ~e..rs acô:·do com o Art.igo 32
~n~ll
d
...
st
Art'
(ll Um Membro expor1.ador c.ll::tS
de an.c c~ft•rtrc• q•w termma •m .~O c.e
.,...._o, segun o o uJspo~ o nos
1gos 1
•
·~
"t''emmo de 1965, 0 conselho rl'>verá
j30, 31. 32 e 34, serão tomadas, a menos leXJJ:?ft.açoes med1as anua1s de cale 1.0
a~ qcwtas n:l.-Jcas de exportação espeArtlgo 34
que_ ~!p~la?o .ae outro. modo. por tnemo preced~nte forem _mfPnor~-' a
ctLCF'las nc AnExo A, de modo a ajusAjuste das Quotas Trimestrais
!ma.mna dlstrlbUida de do:s terços dos 25.00~ sacas nao esta1a StlJelto u. c-~th-19, à:: c-::n;::·rões- gerais do mercado
de Exportação
voto.s.
.
pos1çoes do Convento referen'es a
c cous:Jho p"JdPrá. ent'ão, por maioria
.
• . i
Arhgo 36
quotas, enqu.::m_to suas exportaçoes ,·er·
d·~~r~b .. r:'a ele drJ'<: ter~·os ~os v~tos.
Ol. O Conselh~ .. nas cn·c;~stan~l!~-~ Obserz;ância das Quotas r:Je Exportação, manece1 em lnferwres a e ':e vo1 Jme.
rP~·sar tc>,o a:.ntas: cal'o nao seJam descntas neste A.ugo, I?ode~a m~.fl
(2 1 Um terntono ad.mmrstrado 'ob
e: 'i>r, r<"' ,~·la.<, as quotas báslcas de, c~r as quotas. tnmestraJ.S de expo.ta- ..<U Os Membros ~xportadores su- 0 Hegune de Tut-ela da, Naçoes or,l•
e,-.r:·:~rf,o '>DPr f-cPClas no Anexo A çao e_s~abelec!das pa,ra cada Membro Jeitos a quotas deve~ao _adotar me~d1- da... cujas exportações anun.J.:., para Oll~ P'Z' .- PL'io em v:.:"r.
~d~ acmdo com o paragrafo (1) do Ar- ,d~s que a.ssegurem m_te_u·a observan- tros pruses que não a Au'.ond:Jde AaArt:"o 29
tigo 31.
.
: c:_a ~le if>à.a.;; as drs~Jçoes do Convê- mmistrdora forem mfenores a
. .
121
Se o. Conselho n:todificar as 1 mo _Jela~I_v.,ts a quo!<~<'. OoConselho po- 100.000 saca.s, não e.;;tara suJeito r.s
Q;.o a' àP Um Membro-C, upa
quotas anua1s de exp01 taçao, tal como dera so.1clt~r a esses ~embros que dispo.sições do Convên.o re1'e: enteô rl
prev 1st'o no A:tigo 32, as alterações adotem med1das ad;cJonaJS para o efe- quotas enquanto SU"' rxpo"t 'lçõe- '"•" ,CJ. 00 '
mn~ paJses rcJaCJo- · fei'as na quot" anual deverão refletir. tivo cumprunento do s;stema de quo.· . '
•
, ,u~
• • '
~ r.-; ·"''~ "'r, A rormai em ur;n ·~e nas quotas" do trimestre em curso tas e.stabelr>cido pelo Convênio .
!eicO! es a este •o,u.ne •
.~,:~:;'Jrdo cot;n
Ar~t-le- dos trrmest.;-ais restantes ou dos tti-) 12}._ Os Membros exportactm·es _não:1
Art.i;1o 4G
,l.,, "~~ de ~-;p?rtaçao I mesties restantes do ano cafeeiro.
poderao _exceder P.s quotas ~ua.Js e:
.
" · c~;_r~o ~,xaaas no I r3 l Além do aJuste previsto no pa- !trJmestra:s que lhes forem ad;'JuJcn.-1
E.rportaço~s Na~-Deb. !adas f"s
a~l. ~:r": .das e, 0 total r ágrafo anterior, o Conselho poderã, 1 das.
1
Quo,as
11
r ' ' ·~·~d3. ~Z .'~ C~;.~ i se julgar que a situação do mercado
(3) Se um Membro e~portado_r ex-!
(1) com 0 proposito de fac h'ú!' o
'""·a '
··b
"~'
• • ass,m o ex1ge, fazer ajustes ent!re as 1 ctel:ler sua quota em qr:t~.1 quer lJnmes- wcremento do consumo de c~fe !'.m
quotas do tnmestre em curso e dos re, o Coru.elho deduzria de uma ou
,
.
, d d
, "
10
Ar:,gc ?'J
·rmwstres restantes do mesmo ano ca- I1 mais _de
fu~uras quotas uma ~~~~= ~~~ c~pz~~ ~~
c~~~d~~
•
,
•
_
1 fee:ro,
sem. entretanto, alterar as quanhdade 1gunJ aquele excesso.
.
.
.
Fuv-1 on da, Qu}tuc A.. . a:s
quotas anuais de exportação.
(4)
Se um Membro exportador ex-'1 I ave! potencia.1 de expansao~ as ,,~"x:
de Expor,aruc
.
.
• .
ceder sua quota trimestral pela segn~-1 ~ortaçoes destmadas a~ pa~.s:s r~Ja
1
(J)
P ,
d
t
t4l Se, devido a Circunstancias ex- da vez durante a V'gência do Conve- •clOnados no Anexo B re,peltado
o
e,o ,menos 3 O, ;a, an ec c,1c cepcwna1s, um Membro exportador nio ó Conselho cteci 1 ~z,rá de uma ou dispOSt-o na alínea •f! dt>s:e parágraimc,o
de c.aua ano ca.eerro.
Con~"- )ulnar
que as hmit&çõe~ est·puladas
no 1 maJS
;
d e suas
..
f Ul\11
' .as quo t as uma I fo não serão deb1tados
a-' quotas. O
J11c a dotara 00 ., ma or·, de dO'" te 1 ,,.
~.
, r
.
do5 '. t 0 , ·:
· , , - ' :{~ d t~tal d 18~ paragrafo !2) do Artigo 31 poderiam quantida-de LgUal ao dôbro. daquele ex-~ Conselho. no llllCJO do seguncjo ano
,
.
vo -; uma cs•<m<~ IVa 0
causar sérios prejuízos à sua econo- cesso.
cafeeiro completo de v1geneia do Con~~e~~ta~::.,~~n~u~d~~~a P:~;at~~1~ d~~ tma, o Conselho poderá, a ped!d~ do !51 Se um Membrr exportador p0r vênio e anualn.nete dm por dJan:e,
1
e·~~r•:r-Õ's' JL~. , á"e s d:~·
ní'e.s nã~ Membr.o em apreco. l'Omar med1das b'ês ou ma~ vêzes e~:c~der sua quota deverá reVN' aqilela lista, a fim fle
0
' p .. '
:ÍÍ~ê~t-,. s - p. 0 '' '
· - 1 s.Dropnadas, de acõrdo com o Artigo trimestral dnrante a v;o;ência do con- de te" minar se quaisquer paises devem
' .;.o ·
'60. O Membro em q•1estão deverá' vênio, o Con•elho fará a m('sma dedu- 1 ser retirados da mesma. e poderá re!2) A r,,_z dessa;· esEmaliva.s, .o apre~:.entar prova~ dos prejuízos e for-! ção prevista no parágrafo !4l dêsle I tirá-los. se assim o decidir. Co>n !es·
C-ons-elho f1x:uá imediatamente quotas necer varantias adeq·Jaclas p!'l.ra a ma-/ Artigo, e poderá tamb6m, de acôrdo · peito às exporta.çõe.<; para o,;; p~ise:;
ll.nu.<~s d,e exporéaçi\o, as quais deverão nutenção da estabilidade dos preços .. com o Artigo 69, soljdtar a retirada con.stantfs do Anexo B. será r plicado
Hl', p:o~:? túclos 02 Membros exporta- O Conselho. entret.:J.:Jto, não poderá! de tal Membro da Organização.
0 disno.3t 0 nas alíneas seguintes:
ciores. a mesma perctnr.agem da!i ~no- em c>aso algun:l autodzar um Mf'mbro I !6} As deduções feitas 'às quotas,
1al- Na sua primeiro sessão e aa!
t'13 básicas dr ex·;,:o:·taçiio _e.specifica- a exportar ma i:: de 35 por_ cento da j tal como pt·cv~sta,q no.<; pa:·{1grefo;-s !31. por dcante quando crmsiderar' nec.-.sd2.s no Allexo A. I-a;-a oprmw1ro ano sua_ qu01" anual d" exro•·ta~ao no pn •. 14) e <5l deste Art:go, deverno ser sário. 0 conselho prepara.ra uma c,.c;ufre;ro, ~:'"- pr·tc:P11Tagem. é fixada, meu·o_ trimestre. ê5 por c~nto nos dois I o:ecv.iadas pelo Conselho tão pronto tiJl'ativa das import?cões p;ua consu·
E'n: 9j, SUJi'lta ao (L' t:'O'~" no Art. 32. i' pn~· :~?s t_~n~;.A1:r~} 8'~,. p.!r ~ento \receba as informações pertinentes.
mo mterno dos pai.c:e,<. constantes do
Art'~-o 3:
Arti<>·c 37
Anexo B após ter rev1sto o.~ resulta1n@s L e., PliJTidiO' .,Jmesc,es do anC>:
cafeeJro.
.~'
r
dos obtidos no ano an:erior quanto
Fi:rac:âo das Q:lr·lq,., Trimestrais . •, _1 T ·d _ 0 . M, 1 _
l o : Dzspos1ç.oe.~ T. ansz,ol ,as Sobre Quotas ao B'lll'ento do consumo de café nes·
lqueQ elev~-çÔ~~~ ~u' ~~·;~~~ r;;.2~t~~~d,~'
de ErpolWçào
(1)
AE exportaçôes de ca.fé efetua- ses pa/!'es, tomando ainda em ~o.nsi~
{1)
Im~iatamente após a fixação 1 de preços ocorndn dentro de perio- daE a partir de 1 de outubro de 1S52 rl'"lrtÇií(J o efeito provável da• ~A~;Ja
das quotas anuais de exportação, o elos reduzido;; pod<>m afda~ inctr-;ldn.- SPrâo deb1tada.3 às q:!Olas anuais de ! h ::tE parr, o fom<€'n 1 n co ~n""'"'"' ,,
Con~eL.'lo fixará quotas ttrime.strais de: mente as tendfncias bá~icas dos p:e- exporta-cão do respect!vo país expor. d:;s acordos de comércio.
üs M.,mLc.ç[o para cada .\-lemino expor- ços, causar sérias apreensões,
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bros exportadores não poderão. em primentos dos cafés de todos o~ t.lp~sl tação acompa?hará
os documentos : 61 Dcr.tro de um mês após a data
exportar para <!oS países ·llue desejarem. Para reallza.r esse ob-,de :eexportaçuo, sen~o uma via for- 'I ,:~n que forem aplicadas tais lim. Jta.
constantes do Anexo B maiS do que! Jetivo, o Conselho poderâ, por mato- nec1da à Orgamzaçao pelo Membro . çoe.s, .segundo o d:spo.sto no, te Arl'<>o
a quantidade que fõr indicada pelo ria distr~bufda de dois ter~os dos vo- que fizer a. reexportação.
! cada Membro l.nformara ; coa~e",'h~
Conselho, . par~ tanto. manter êsse.s tos, deCidir empregar qualSqu~r me- 1 13 ) Cada Membro notific·ará à da quantidade que lhe será perm.nMe:nbros mfmmados sõ~re as expor- todos que julgue !activeis.
lorganizaçiio qual a ao-êncla ou arrên- :l() Importar anua.mente dos p.Hs·e•
taçoes correntes para ta:JS países: Os I
Artigo 42
.cias por êle designadas p~ra des~e·m- na~-Menibros .. , to;:1a~os ..
conJ'Jn!o.
Membros export;dcüe.S 1~formarao. o :
penhar as funções esp~cificadas nos
1_>. ,. AS, oon5a~~e., . p. e~c.r, tLs nos
00?Selho .. 0 ma.s tarda. trinta dHts: Acordos Regionais e lnter-reg;ona:s. parágrafos 1191 e 12"1 dêste Artigo. p;ua..,ra:os ~llleJ.ore., de,.r
Ar<' 0
apos o fmal_ de cada mês. de todas :
·
de Preços
0 Conselho poderá, a qualquer tem- ,1ao_ den ?garao. quatsque;·. octtras. l>.Jr.as exportaçoes efetuadas durantr i
po declarar havendo motivo para ,aço2s b:laterars ou mu.::,3tenus com
aquêle mês para cada um dos pai•:es 1 <1) Os acordos regionais e lnter- tal' que são 'inac·'itáveis 0 certifi~a- das em conflito. r:s.,um':l3s ~.os
c1.m~tantes do Anexo B.
, regwna1s de preço.s _entre os Membro.s do~ emitidos por' uma
d~termin~da '-Ec:u~ros impor wdo:·c·; c~:n pa ·"es
.
•
i exportadores deverao ser cO.J.OIZfm·
A '·
;Jao-Membros antes de 1 de a5osto
. b• Os Membros fornec:.erao estat.L=-; les com os objettvos gerars do con- agenc"a._
.
•
: Je 19J2. decde qu2 um :\1..>:J:.Jro :m4 !~. 0 " Men~br?.s. ap~:_sentan~o r~- ' po:·wt:or que tenl1a a>.,u:n:c.
tlcas e ?utras mformaçoes que. lhes 1 ·;êmo, e serão regiStrados .'lo Con.:.
tJ s
0
forem sod'Jtaaas pelo Con~elho e q•w lselho. Tat,, acordos deverão lf'>;ar em lato,JOs. penca,co~ a O.,anJzaçao so-~ éJr'o·,,õ·· em •onl'lto "
, . :'"'' 0 "'
contribuam para a f\scal~l!ll;"áo do\ ~onta os oOJetrvos do convêUJ;:J e o.> bre as :mpor~açoes de c.~fe. em _mtEr- :a 1 ''í;;à;~ qu/ s~ ~orn;s ~~;:~ ;;,; ~
afluxo de c~f': pa:a os paiS('.> ccn;s- i ,nterês.:.es tanto dos produtores quau- valos e, na form~ <;ue seta;J determma-; :onflito en:re e;; tas e as rYJ.:·• ...\cs
~ntes ,do Anexo B e se1· ':onw:no nos , to dos consumldo:es. Caso um Mem- dos .Pe.o Conseih().
1:stipulad:Js nos parágrafos an~r: '~·es.
e.s:no.>.
\ Jto ela Organ.~açao consrdere que tais
5> As disposições do pa~ásrafo 19 ~omando logo que posstvet nL·::: das
Cl os MembrC'.s exp::>"ta -lo ·e_.;, nro- ; EtcorCios poderao conduz~r a resulta- dêste Artigo serão posta;, em vigor o que as harmontzem e inftEm:'n ·o 0
c·.t:-arão renegoc;a; tão ce:b quanto :los. contrános aos. ObJetlvos do Con· mais t.ardar três.· meses após a en- ·C. onselho com rE>.'ipeito às suas o lrlposstvel, 03 acorctos ele co:nérciO Vl- vemo poderá sol1~1tar ao Cnnse.ho trada em vigor do convênio . .J\s dis-! ~açõ~~ em conflito e as medidas to•
gentes, a nm de neles incJurr dls- que, em sua sessao segumte .. d!scuta posições do parágrafo t2Q) serão pos- i :nadas para reduzir ao mm imo cu
posr,lV01' que Impeçam as ··eexpona- eSses acordos cem os Memblv.s mtt· tas em vio:sor em data a ser fixada I e!iminar tal conflito.
çóes 1e café dos palses relM onartvs ressados.
Conselho.
n A
B
I t2) Em consu:ta com os Membro~ pelo
~l
Se um Membro i:nporlador
o nexo
para outros rner~sd"~
61 Após as dala.s respectivas p•·e- deixar de cumprir as dis?o~:ções ctes~s ~n.bros ~xportadores
~everâo e com as orgamzações regiOnaiS a vistas no p?"rárafo t59l dêste Artigo. te Artigo, 0 conselho poderá. por
tamo"m mcJu.. tais drspos1.,:oes. em que possam pertencer, o Conselho po- cada Membro proibirá a entrada de ·naioria distri~uida de dois têrços
todos (ts_ novos acordos de comércJ:J c derà recomendar uma escala de dt- qualquer embarque de café, proce- :los votos, suspender seus direitos de
em •.orlos•.os, ..no.;os contratos de VPn- fetencl~JS de preços para vários tipos dente de outro Membro, que não es- VJto no Conselho, bem corno 0 direito
aa n1o .t Or • ·O, por acordos ele co- e qua'ldades de cafe, 08 q•1a.s N teja acompanhado de um certificado de t
t
· ·ct
mercro, SeJam tais contratos nego- Membros deverão procUrar a.lcanç.~or de· origem ou de um certificado de '
er se·ts \"o 05 emlt: os na Junta.
Clados com comerciantes par'!CUiarrs por mero de suas politicas de pre- :·eexportação.
I
CAPíTULO x
O\! com orgamzaçoes governament.aJ.s. ço.:s
I
dl Cem o Obetivo de assegmar o
.
CAPITULO IX
.
I~>CREMENTO DO CO:-!SUUo
contrõ:e permanente das exportaçõts
(3) Caso ocorram. em pertoõos reREGULAMENTAÇÃO D.',S IMPORTAÇOES
para os patses constantes do Anexo 1 ct:lzrctos, r:u~uações bruscas nos. pre. Artigo 46
B. o Conse·ho poderá determina; a <;t•s dos cafés de tlpo e que.lida.ctr.~
a:::oç~o de medida.~ ad clonais dE' pre- para os quais uma escala. de difeArtigo 45
Propaganda
cuH.ao, ta1s como exigir que sejam rendar:; de preços tenha SidO adotaRegu/(lmentaçáo das Importações
ll
marcadas de maneira especial as ea- d'l. cumn resultado das rec·Jmenda·
O Cons·elho pacrccinará um
cas cte café destinadas a êsses paL:;es .;õe3 ' c~r.stantes do
paragrato l2·
ll A fim de evitar que paíSes ex- ;Jrogr::una
contínuo para o fo.n::mo
e so!!cltar aos Membros exportactorfs ct~ste A'tlgo, o Coil~e!ho p.J<ieré :e· porlil_dores náo-Memoro.s aumenlem j.<o c.msumo do cafe.. O _e3copo. e ·u~to
qu~ rpque~ram. dês3 es patse.s gar:..n· .omC'nr.lar
as medir' a-::
ap. -.;pnad<" ;uas expvnações as expensas dus · .le tal programa Lcar<.o Sl!Je:tos a
tia.' bancárras e contratuais c:mtra 9 p.tra curngrr a sr'U"(:ao.
Membros, aplicar-se-ao a.s segumle-' i [;,;ame penódico e ap:ovaçio pelo
reexportação para patses não re a,disposições com respeito as importa- , :onselho Os Memb.os ltnportacores
c:onactos no Anexo B. O Oonsr 1no
.<\. t ao 43
r çõ~.s de cafe eL tu adas pelos Mem- nào terão nenhuma OJJ.gacao com
poctera, quando JU gar
ner..es;ar!o.
"
d
,
d bros quando ptO~edente" de paLSe.,
espeito ao fmanciamen•o ctes~c p:o1
contratar os serv1ços de uma organ!- li.';,tuc!o das Te•,1.er:l ,as 0 ''.:·~a
' não-Membios.
,rama
'
O CoJ:.selho deverá
~anct!•· sor i 2J Se, tro's meses após a entrada - 2.' :Se .~ Cofnselho as.si~ ~) d2~idir,
za('ao m!ernac onal de reno'Tle mnnera! para mvest1gar irregu:.ar'c'ades ~on.:,tantr estudo <tS tendenc1a.s
;ic- ·,
.•,
d 0 , / ,
...
po.s
hav"r
es.udadt
a q.leoLlO, eotaou verificar as exportações para os ,nercado de café, com o objdtiYo ue :em vt"or .?" ~:wen.~ ou a qualq~e1 Jelecerá, dentro da esttu: ura da junpaJse corutant
d
A
B
o
d
1 tempo P0 -""d' 0 "ment,, os MemblO> .a, um com'lté seuJ.Llt•o da Or,:'aa;recomenaar pollt!cJs e pr~.,: •s, e-j da QroanJa:z.cao representarem me- :aça· o, com a desi~.·n:~ção de Comite'
. :;·h s es . o nexo . .
c or.se,
o chamara a at.E>nçao dos vando em conta os resultados obtl- nos de" 95 por cento das exporta::ões
.
Membros para quaisquer possi·Jl!ls ir- .>o.> através do mecaw.smo de nnoé~
·
Je Propaganda Mundial do Caie.
rtguJarictades.
!lo
mundiais no ano calendário de 1961,
3J Se o Co:.nitê de
Propa:;;anda
cada Membro limitará, respeitado o M d' 1 d 0 c r· f'
b
'
Cnnvemo.
Cl
O Conselho preparará anual· 1
disposto nos parágrafos 141 e 151 • tm ta
a e or esta e:""''· 0 •
mente um relatório minucioso sol)! e
CAP!TULO VIII
dAes t~ Ar t·1go,. sua~ 1mpo;·
.
. t.açoes
.
-aplicar·
~.:-ão
as
seguint-;:s
di>p:Jsianu_ars eõe.s:
con~unto,

I

e:n ..

I

1

I
!

1
Certtt!cado de Origem e de nee.rlln,.. ~~~~broi.rec:~~de~ aeen~n~s~~nj~~~o-, ~u~~m~nt~o~~~ ~0 ~~ire~~e~áar~u~~;
ses constantes do Anexo B
taçâo
a uma quant,dade que nao exc~da às referentes a sua comrJo.>:çfuJ, orfl Se o caJ!oé exportado por um
a medra anual de su::ts rmporta,·o:>s ?:anização e finanças. Só pc~;.- ri': o
MemiJro para um pats re:ac10nad:: nc
Artigo 44
procedentes d.e tats /aises, 8tomados Iazer parte do Co:ni:ê JYi:mb:os que
A~;exo B tôr reexportado oa~·a um
em co,: 1".r,tu no.- uumos tr-:s anos ''ontribu~rn para 0 programa rnellciopats não reJac onado no Anexo B, o
Certificados de Origem e de
ante rAIO I es à entrada em . vrgor llo I nad 0 no parácrrafo ( 1• dês te ArtiConseJho debitará á quota ao Me:r.·
Reexpol taçáo
Conven;o para. os qua1s tlaJa estat1s- go:
o
brt> export.actor umá quantllia 1e Cé'l'- · l 11 Tôda exportação ele café de um ~I cas dJsp~mvet~ ·, ;ro~avra.' ~e ,~,,Con- I b 1 no dt'sempenho de su1s tarere.<ponctente a essa reexporta.7áo Se ::lfatoro ~;:m CUJO verntóno esse cafe ,e lho."'"~!..·_' O( c.d 1 • a apo1c':'" 0 de . fas. o Comitê estabe!ece; á um romlum pais re.acionado no Anl'XO B re- L.: 1u 1a ~ido produzido será acomp)l.- tars llmJ,.açors podera ~er adtada.
tê técnico .em cada p'li~ no q•.1a1 Jeincrdir na reexportação de c::.fé
o ilt1r,da de um certificado de origem,
3l Se, a qualquer tempo, o Conse- 1'var:í a efeito uma camp2 nha de pro~~n~u~o e~v;~;:.~:u~r~Lt~:t~~ndas" J~~~ -:·g t1ndo o modêlc1 estabelecido no lho, baseanuo-se em mformações re- '>Ja:;anda. Antes de inir·:ar uma camn Jantes poderá a qctalquer tempo Anexo C, emitido por uma agênc~a cebidas, julgar que as exportações I Qanha li e propa;;anda e•n qualquer
retirar 0 drto pais ela lista ~lo Ane .;::ullilCada escolhlda pelo Membro. dos países não-Membro·s, tomadas em ; ?ais Membro, o Co1111te mform~r·'l c
Cada Membro exportador determina- conjunto, estão perturbando as ex- ; ''"'Cres:>ntante do dito Membro no
rà o número de vias do certificado portat:ões dos Membros, poderá, me.s- i C'onselho de sua intenç§.o de tevar ro.
xo B.
121 As exp'Jrtações de ~afê 0m '!rão que lhe sejam necessirias, devendo mo se os Memb:-os da Or'!anizan!'to i efeito tal camnanha,
obtendo dêle
como maténa-pnma para pruees.<ra- cada cópia ter um número de série. represent~rer9 9~ por. cento~ ou m'ais I! o co:Jsenfimentó para fazê-.lo;
mento m•Justna, para quaisq!lel I ns o original do certificado acompanha- das e~po1 taçoes mund1a1s do anoc cac) as n.espesas administrativas orqne não o consumo humano como rá cs documentos de exportação, sen- len~állo de 19~1 .. der:rdrr ~t~e s,Jam :linárias relativas ao pessoal permabrbicta ou alimento não serâo :iebJ- do uma v~a fornecJda pelo Membro aphcalias as hm1taçoes e~tlpulactas , nent~ do Comité excetuadas a 5 de
tadas às quutas, desde que o Conse- a Organização. O Conselho verifi- no parágrafo t2) .
1 suas
viae:ens par~ fins ·de propa "'an~
~
lbc considere, à luz das info~macõe.< ca.rá, diretamente ou por meio de
prestadas pelo Membro
exp• 1 ,·ta:j•Jl. uina organização !r.ternacional de re4) Se as estimativas do Conselho i da, serão ·debitadas ao orçamento
q~lc 0 café em grão será de fato usa- nome mundial, os certificados de ori- referentes ás importações mundiais ! 3dministrativo da Orgamzação. e não
do para tais fins.
gem. a fim de poder, a qualquer tem- de café, adotadas de acõrdo com o ,aos fundos de propaganda do Comio, conhecer a quantidade de café Artigo 30, forem p:ua qualquer ano tê;
t3l O Conselho poderâ, atendendo p
cafeeiro inferiores às suas estimatl- I
à solicitação de um Membro exporta· exportada por cada Membro.
vas das importações mundiais para I
Artigo 47
dor, elecldir que não serão jebí~adas
12l Tõda reexportação de café de o primeiro ano cafeeiro completo após
Remoção de Obstáculos ao
à q•Jota dêsse Memhro as expiJttaçhes um Membro será acompanhada de a entrada em vigor do Convênio, a
Consumo
ftitas para fms
humamUtr os ou um certificado de reexportação em1- quantidade de café que cada Membro
q•1atsquer outros propósitos não·co- Lido, na fol'ma em que 0 conselho poderá importar. nos têrmos do pa!) • o.s Membros reconhecem a lmmercrais.
detem1inar, por uma agência qual!- rágrafo (2), dos paises não-Mem- portanc1a transcende~tal de que seja
Artigo. 41
ficada escolhida pelo Membro, com- 1bros tomados em conjunto será redu-/ a_lcançad.u o maior mcremento po.ssivel do co~umo de _café no menor
provando que o café em aprêço foi 'Zída na mesma proporção.
Jarantia de Suprimenws
importado de acõrdo com as dispo5l o Conse~ho poderá recomendar ,. prazo possrv~I. espec1al!llente atraAlém de assegurar que os su.:~:·Jmen- sições do Convênio, e, caso seja con- anualmente limitações adicionais à.s vés da remoçao progressiva de qualsto.s totais de café correspondam . à veniente, contendo referência ao cer- importações procedentes doa países \quer. obstáculos que possam entravar
estimativa das importações m~;.ndiais, tificado 011.!. certificados de origem não-Membros, se julgar que tais 11- tal mcremento.
.
2) Os Membros af1rmam sua lno conselho procura.râ fa~ _com que com 06 quaís o ca.U foi importado •. mitações são necessárias à realização
06 consumidores posaam (!!spõr de su- o original do certificado de reexpor· do.s propósitos do Convênio.
tenção de promover a mal& Mtr&tf
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· ·ooda Membro produtor e para a. , mando em consideração os seguintes, re.ssados. e se assim julgar conve!l.l·
:itens: quantidade, pa1ses de origem, I ente e adequado, poderá fazer reco. 3)
Cula, Membro _produtor será '~ocalizaçã~. qualidade , e esta~~ . de\ me~~ações gerais com o prop~sit? ~e
:vr:ncb:·o:· recunhecem que . ;nt.ei 1·a.meme re.,poni'ável per...s po- , ~o.nservaçaq. Os M('moros facllitarão! aux.l~ar o~ Membros q_ue neces,.te.n
:•· :.c> .nH·ntt medidas q: 1e, em 'ír.ic·t' e métoílo~ qPe adot.a" para a. ,~ta pesqu1sa.
! de fmanc1amento esta{)lOnal.
,
L
·
.·,::.·- ,..,.
d·,, .·· 0 1 • .• ;. ~'
(2) O ma;s tardar até um ano após}
gr.;,
1
0
~\,;~:~~~~- J~ ~~;t~n~ ~~= "a,Jza,ao e.~
JJl
:a entrada em vigor do Couvênio, i
CAPITULO XV
cn••c:
; Con.~elho estabelecerã, com base nos I!
.sr,_~•.Ln,c·s:
A"ti!w "
Pc·. .-·
Fundo Internacional do Ca!C
"' ~ 4;,
; dados assim obtidos e em consulta
a· r;LcLGa.~ de !mpo;taçZco aplicr1- .
- d 08 p
"
I com os Membros em aprêço, as dlre-1
Artigo 57
w..
~<de. mciuinclo tarifas prefe- i
Elrecuçao
rogramas u.e
i trizes relativas a tais estoques,
de I
.
re::
~ onera.>, quvt.as, ope;-açóes;
Conlrólc da Produção
:modo a complementar as recomenda-!
Fundo InternaciOnal do Ca!é
de m•..Jh.·pó;ios
governamental.;; de
1)
Cada Membro p10dutor apre- <;ões previstas no Ar!igo 48 e . a.s.slm l (1) o Conselho poderá. criar um
llLfl" ·' t,r.<:J e agencw.s co;npraaoras ,entara peuodJcamente l'€latonos por promover, a consecuçao dos ObJetl.vç.s: Fundo Internacional do Café. o Funot.c.•t ..· a.~m ie out.:-as normas ad- cscriéo ao Conselho, relatando as me- do Conver;io.
do será usado para auxiliar a conDI
, "': ••·as e pi'áticas comerciais; di dali que '1ouy~r tomado ou est1ver
t3) Os Membros pr?dutores procura- cretização do objetlvo de J1m1tação
V • rma;ctas de
exportaç<w que tomando com. o fim de . realizar os rão por. todos ~ J1!CIOS a seu e.lc~nce 1da produção de café, de modo que
co.;.,nr:ihl ,ub~,;dios dirt:lO> ou in- obJetlvos preVIstos no Artlgo 48, oem !executai as d1retnzes
estabelec1da.s 1Mta alcance um equilíbrio razoâvel
<1.! ,·,c., e o:IGra.s normas admlnistra- como os resultadr;s concret<>s que h~u- i pelo Conselho.
com a procura mundial de café, e para.
tl1c.- ,. pmt1ca.s comerciais; e
,\·er obtido. Em sua prunetra sessao,j _(4) Cada Membro prod11tur será.ln- contribuir na consecução dos outros
f'
co!lciiçóet> comerciais mternas • o Conselho, por maioria distribuída.: ~e1ra~ente r:esponsável pelas me<hda.• objetivos do Convênio.
e u:~ru;;,çoe.;, adminLstratJVas e JUn- de dois terços dos votos. estabelece- pc.r ele apllcadaa para elV-eutar as
(2) .As contribuições para o Fundo
ci:c .,., m ternas capazes de afet.ar o rá os processos e as datas para a , diJ·etrizes assim estabelecidas pelo . são voluntárias.
ccr:.·•"r.o.
. apresentação e discussão de_ tais rela- 1Conselho.
. ·a
i (3) A decisão do Conselho p.ara. e.s4, os Membros reconhecem que i torios._ Antes de fazer q'!a1squer ob- !
Art1.,o 52
tabelecer o Fundo_ e adotar as dlrece· ,v··' .Mtml):·os têm demonstrado sua servaçoes ou r~omendaçoes, o Con-; Execução dos. !'rogramas de Regula- t~1zes ~ue governarao sua _&dmnu~tr~..
acc: a·. ao do.s objetívos aclma expos- 1 sel~o consultará os Membros
em I
rnentaçao de Estoques
çao selá to~ada por malOria dlstrl'"" ..
.., 1 •1•1,. 1a 1· sua 1
,
.
·
buida de dolS terços dos votos,
·ntença·o de re- ,a.preço.
"':~·.. : 0 , ~- .'.' .~
'_. .
'. .
•
1
2)
Se o Conselho determinar, por l Cada Membro produtor submeterá
·
d,., . "" car.fas >obre o cate ou .o- ,
, . d t .b .d d d . t .
d 'periodicamente ao Conselho relatórl·o
CAPíTULO XVI
mu u··r•a- mednlas 110 sent'do de mawna 1sn UI a e OlS :e1ços os .
s
1
r,;··"·";.' ~ü:táculos' ao increme~to do dentro
votos, que um Membro produtor, ,por etscrito sôb.re as. medidas que houInformações e Estudos
de um penodo de dois anos l ver. ornado ou eshver tomando com
,
~~· ··t;;o.
a contar da entrada em vigor do ;c. f1m de realizar os objetivos previll-,
Art.go 58
us Membros comprometem-se, Convênio, não a dotou um progl·ama , to.s no Artigo 51. bem como sôbre os'
Informações
à ·<z dcs est udo.s já realizados e dos :com
propósito de ajustar sua pro- 1 r~ultados concretos que houver ob-!
.
_
~omc.
q .<e ·,erao realizados sob os auspí·2ios , ducão0 à.~ metas recomendadas de i tldo. Em sua primeira sessão, 0 con-: (1) A Orgamzaçao a:tuará
<i o ..' o:Js.elho ou por outras organiza- ! acÔrdo com 0 Artigo 48 , ou que 0 : selho estabelecerá os processos e as 1cent~o para a. caleta, mtercámb,o e
ç;;., !l1.ernacwnalS co...'tlpet.entes. e ,
,
.
M b
od tor :datas para apresentação e diseus"àO 1 publicação de.
to., ·' n{lo em co~lta a Declaração ado- 'pr_ogr~maf ~:e l m d ~m rol pr ~ma ~de tais rel!!itórios.
Antes de fa~er ; a) infoymações estatísticas relativas
ed' ge aq: taJ I quaisquer observações ou recomenda- !à produçao mundial, preços, uportata 'a n~, Reumao Mmistena, de Ge- , nao_ e_ e lVto,
n, ., .1 em 30 de novembro de 1961: 1 ,~ruobr~a •e vo 05:á deCl Jrnh
d ! ções, 0 conselho consultará os M~"m· ções e importações, distribuição e con, ... em r o nao goza1
e ne um os br
•
~
1 sumo de café·
e
<.i'
a mve.stigar o~ meios e modos i aumentos de. qul:!ta que possa~ decor-1' 06 em apreço.
,. b) na medida que julgar conveniP '.' .". qua.s os _obstaculos ao mcre- rer da ap!Jca~ao do Convenio .. <?
CAPíTULO XIII
ente. info.rmações técnicas sôb~·e_
o.
m rno do COJ1!ercJO e do c.?nsum?, Conselho podera, pela mesma ma10na
Ob .·
• .
dos Membros
i cultivo, processamento e utilização do
ç,·~.cl'" no Jaragrafos <3"l deste Ar- de votos, estabelecer qualquer procesltgaçoes Vanas
:café.
t,;o po.ssam .ser progiessJvamente re- so que considere adequado com o fim
Artigo 53
·
dL>.,.~.oo; e finalmente, sempre
que . de verificar se as disposições do Ar12) O Conselho poderá solicitar aos
p::·,,n,·eJ, eliminados, ou pelos quais . tigo 48 estão sendo cumpridas.
Consultas e Cooperação com 0
Membros, que J)fest~rt_J as intnrmaçõe.s
s::u" rfeitos. possam ser substancial- [ 3l Quando julgar conven~ente,
Oomércio
.
que cons1dere nece~anas para seu fnnlll:·n:P reduz1dos;
,mas os mais tr·adar até a sessao de
.
cionamento,, inclus1ve relatório.s_ estat> • a informar o conselho dos re- 1 revisão prevista rto Artigo 72, 0 confl) O Col?Se ho esti~~ará os M~m- tls~icos regu ar~ sôbr~ a prudt;çao c:a·
sul:ado.s de suas investigações, a fim : selhQ...,JlOderá, por maioria dlstril:mida, broa a sollcltar a.s opuuoea de pentos . fe~. exportaçoes e tmportaçoe.5, d:sde que o Conselho possa rever, dentro :de dms te~os Jos vot-os e à, luz doe 'em ass~nto.a cafeeiros.
tnbuição, C,!IDSumo, estoque e lmposde dezoito meses a contar. da entra- ,. relatórios submetidos à sua oonside~
(~) Os Membros deverão conduzir 1
1}os, masã nao ~ublicàar~d ne~•mmi~ 11!1
da em vigor do Convênio, as informa- ração pelos membros produtores em sua.s aUvidades dentro do convênio ele • orn:ac_ 0 que Slrva
enl,.f1caçao .ae
çcc:,, prestadas pelos. Membros sôbre ; obediência. ao parágrafo (11') dêste !'modo consoante com os canais esta-I opeiaç':d de pessoas ou companhi~s
o.s <"ft'Jtos desses obstáculos, e, caso ·Artigo, revisar as metas de produ- . belecidos de comércio.
qre. pr uzam. processem ou comer0
seJn convemente, as medidas previstas . ção recomendadas de acôrdo com o~
.
c al!zem
café.
p:ll':l reduzir os obstácul<Js ou diparágrafo l29J do Artigo 48.
.·
Arhgo 54
_Os M~rt_Jbros prestarão. .as ln_torma1
nm; u:r
seus efeitos;
.
_
.
.
Operações de Troca
çoes sollc1tadas de maneua tao mi4) Na avhl'~çao do disposto neste •
nuclosa e precisa quanto 'ó)OI!Sivet.
c • a t.omar em consideração os Artigo, o Conselho deverá manter i Oe modo a lm!lf!dir que seja amea.,
.
re.,u:t.:.1dos dE>ssa revisão efetuada. a.streito contact-o com organl2itltÇÕes çada a estrutura geral de pre~os. os
Se um Membro. de<xar de presp·2'o Con~elho ao adotar medidas in- internacionais, nacionais e privadltS Membros deverão abster-se de efe- tar, ou encontrar dJficuldad~
e~
ternal> e ao propor ações de carát.er que tenham interêsse nos planos de tuar operações de trocas direta e tn- pres~ar, dent!o de um. pra:ao razoa- .
internacional; e
_
:desenvolvimento dos paises de produ- dividualmente
vinculadas, a.s quais vel: ~nformaçoes estatistlca.s ou out~~s
d 1 a rever, na sessao prevista no ção primária. ou que sejam respon- envolvam a venda de café em me r- solicitadas pelo <:Jonselho e necessaArti;;o 72 os resultadas obtidos pelo I sávels pOr fit •.nclamentos ou assis- . cactos tradicionais.
~\~ 1! 0 bom funCionamento da OrgaConvt'nlo e a examinar a adoção de tência em ger~ a tais pafses.
'
.
" çao,
Conselho. Podtirá sC>lt~Jtar
.
me<lidas adicionais para a remol)iio .
!
Artigo 55
ao M~mbro e_m apre~o que e~pllque
do• ob.stáculos que porventura ainda
Artigo 50
Mistura:s e Substitutos
a_s
razoes do na<?--aten<ilmento: Se con,.
.
.
.
r
>Jdemr que exJste a necessidade de
s~ antepon. ham a exparu;ao do comerCooperação dos Membros
Os Membros não manterão quais-'. rornecer auxilio técnico na matét·ia,
~~o ; :,~t~O:u~~n~~~~n~:' ~~v~~~ 11
lmport~ores. .
quer regulamentos que exijam a mi.~· i o Co1_1selho poderá, ~ornar a.s medidas .
da renda dos Membros exportadores · Reconhecendo a m1portanma trans-~ tura, o processamento· ou o uso de c·u- ·que JUlgar necessanas.
e 110 arnmmto do coruumo.
cedental de t,'t.e se estabeleça. um tro.s produtos com o ca!é, para reven- i
Artigo 59
61 0\S. Membros compro;metem-se •. equilibrio razoável entre_. a produção da come!cial c~o café. Os. Memb::os í
a estudar, no Cotlllelbo e em outras . de café ~ a demanda mundial, os procurarao pr~1b1r a venda e a pro-1
Estudos
organizações pertinente.s, quaisquer , Membros unportadores comprometem· lpagand.a de ta1.s produtos sob c nome 1
•
. ol'éitações apresent3ldas por Mem- l se, consistentes com suas politicas 'Ide café, se tatS p;odutos contlverem '. (!) O Conselho poL!erá .· l).romm•er
~ro~ cu ias economias possam ser afe- : '?;erais relativas à assistência !nter- menos que o eqmvalente a 90. ;>or i estu_das no_ set;or _d!\ economia da protad·~, trelas medid-a.s adotadas em ! nacional, a ru>operar com os Membros 1 ce~to de .café verde conw materJa· i duçao ~ dlstlnbmçao do_ café, pes~utb di. .
dis ooto
t A tigo 'produtores em seus planos para a 11- I pnma básiCa.
l·sar o. lmpB<Cto de medidas goye, nao e .encta ao
P . nes e r
. mitação da produção de café. A asCAPíTULO XIV
mentaJs rws palses produtor~ e conCAPtTOLO XI
sistência da.quel€15 Membros poderá
sumidores s~re a P:Odução e o co~ser facultada em bases técnicas, fiFinanciamento Estacionai
sumo de cafe, examm,!lr as Ol>ortunlCoNTRôl.E DA PRODUÇÃo
nancei:ras ou outras e através de ajusArtl"go ...,
d-a~ para a expa~o ~ ~~sumo
t bil t ·
lt' t
·
·
""
de café: ttara usos tnd1c!ona1s e noArtigo 48
ests a; eralS, mu Jla erais oud ~_:.~Finaciament.o -tacio"al
vos usos. bem como estudar os eteina
com .os Membros pro u""'""'·
"""
""
I tos do funcion,amento do Convênio sõ1
Metas de Produção
tendo em V sta a execuçã.o do dispo&(1) O ConselhQ, a pedido de wn Ibre os prooutores e consumidores de
1)
os Membros produtores com- ·to neste Capítulo.
Membro que participa de aj·..une bi- café, incltLSi'l!e no que se refere a seus
prometem-se a ajustar a prodUÇão
lateral, multilateral, regtonal ou in- termos de intercâmbio.
de cafe, durante a vigência do ConCAPtTULO Xll
ter-regional no s&tor .dO financiamen(2) A Organização dará l)l"OOSe~uivêmo, ao volume necessário para
REGUL.~MENT,WÃo DE EsToQm;s
to estacionai, exammará tal ajtu1te mento, na medida em que o ~deatender o consumo interno, à exporeom o propósito de verirtcar sua com- re necessário, aos estudos e peSQ:Ui,sas
tação e aos estoques, de conformidaArti~o 51
pat1bililllade c~m as obrigações
do previamente efetuados pe o GrJpo de
de com o Capitulo Xll.
D" t ·
.,.. ·' t"
E toq
Conyênio.
Estudos do Café, e eml't'eenderâ peZl o mais tardar até o fim do
· zre nzes .o-~~ t~jéaos s uu.
(I) O Con.se'Qto poderi f'a.zer reco- ri!Jdicamente estUdos sôbr.e as ~endên~rimeiro no ano de vigência do Contnendaç6ea ãos Membros a Plm d& re- elas e projeções da produção e do con'tênia, e em consulta com os Membros
(1). Em sua primeira sessão, o COD· sol't'er qualquer conflito de oOr!gaçôesjsumo ca.feei~.
l>rodutores, o conselho recomendarâ., selho tomará medidas a fim de ·&?a- que II08Sa aurgir.
(3) A Ol!ga.nização poderá estudar
por maioria distribuída de dois ter- liar os estoques mundiais de oa!é, ..,. (!) O CoBselho, • baae de. tnforma~: a Ylabiti.da.dt de preacr..,.. ~
~· do.s votc.s, metas de produção para · gUl'ldo sistemas que estabelecerá, e to- t6e.t ~ pelos. Membros int~t- Iminimos de qualida.àe para a& apor06
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ta.ções dos Membros que produzam pecificará igualmente a naturu.~t dessa mesmo não tiver 'entrada definitiva-~ tária do Convênio antes de 30 de se.
mente em vtgor, de acôrdo com o pa- tembro de 1963. DepOJ..'i de~sa :lata,
eafé. O Conselho poderá discutir a violação.
adoção de recomendaçõea nesse sen'1> Se o Con.selho conaiderar que rágrafo o), os GovernOs que tiverem uma Parte Contratante poderá ~e· i·
t1d(),
um Membro violou o Convênio poderá, deposi~.ado instrumentos de ratificação rar-se do Convênio a qualquer tempo,
sem prejuízo das demais med' ~as pu- ou aceitu.ção até a referida data po- bas~a;ndo_ que ap~e.sente, por esc;nto,
CAP:tTULO XVII
nitiva.s previata.s em outroa Artfgos derão ~mrar em consultas a fim de notJ.fJ.Caçao de retJ.rada ao SecretanJdo convênio, suspender, por maioria estudar a~ medidas que a. situação éxi- Gerai das Nações f!nidas .. A retiraExoneração de Obrigações
distribuída de dois terços d:JS votos. ge, podendo decidir, por acôrdo. mú· da torn.ar-se-á efetlVS; . 90 , dia.> após
oa direitos de voto dêsse Membro no tuo, que o Convênio passe a v1gorar o receb1mento da notificaçuo.
Artigo 60
conselho, bem como o direito de ter entre êles próprios.
Artigo 69
seus votos emitidos na Junta, até que
Artigo 65
Exoneração de Obrigações
tal Membro cumpra suaa obrlga~.s.
Retirada Compulsória
(1) 0 conselho poderá, por malo- ou o Conselho poderá ainda adotar
Adesdo
se 0 Co!!-selho determinar que um
ria d!stribuida de dOis terç01 dos vo- medidas para sua retira.da compulsóo Govêrno de qualquer Estado Memoro deixou de cumprir suas obrito.s, dispensar um Membro de wna ria, nos têrmos do Artigo 69.
Membro dM Nações Un.'das ou
de gações dentro do convênio e que 0
obrigação que, devido a circunatlncia.s
CAPíTULO XIX
qualquer de suas agências especial!- não-cumprlmento dessas obrigações
excepcionais ou de emergência, a razada.s, e qualquer Govêrno convidado a prejudica de modo significat-ivo o funzões de fôrça maior, ou a obligaçõe.s
Disposições Finais
participar da Conferência da.s Nações cwnamento do convênio, o conselho
constitucionais ou obrigaçõea internaArtigo 62
Unidas Sôbre 0 Café de 1962, poderá poderá, por maioria dlstribuida
de
clonais decorrentes da Carta das Naaderir a êste convênio, em condições dois terços dos votos. solicitar a reçõe.s Unidas com respeito a territóAssinatura
que serão estabelecidas pelo conselho. tirada de. tal Membro da organização.
~~~la~dministrados sob 0 regime de . o convênio estará abert«? p.ara a.s- Ao estabelecer tais condições, o ConConselho deverá imediatam.m:e
a) constitua pesado sacriflcio;
1smatuJ'a na Sede das Naçoe~ Unl?a.s se!ho fixará, ca.so o pafs não conste n_?tificar. o Secretário-Gerai das Na1até 30 de novembr() de 1962,_mclusive, da lista do Anexo A, uma quota básica '?:?::! Unidas de tal dec~ã~. Noventa
,.
inj"•t.o
taL
b) imponha Um Ôn
8
....,
.....
1
~
ct d
de exportação para o mesmo. Se tal,......_. após a data da decJSao do ConMembro; ou
. por qualquer Governo col!vl a o
a pais constar da lista do Anexo A, a selho, o Membro deix~rá de ser ~m.
·cJ conceda a outros Membros van-i tomar parte na Conferê~C!a da.s Na- sua respectiva quota básica de expor- Membro da Organizaçao,
e, se ,a,
tagem injusta ou desarrazoada.
çôes Unida.s sôbre o Cafe, de 1962. e
Membro fOr
ma P t C ,
tal pelo Govêrno de qualquer. Estado !'e- tação mencionada nesse Anexo será a
.
u
ar ce on,ratante,
(2) O Cons elho, ao conceder
quota
de exportação,
de~ra de ser uma parte do Conexoneração a um Membro. deve de- p_resen t a d o ant es d a sua md epen d~en- sua
menos
que básica
o conselho,
por maioriaa Yêmo.
cla.ra1 explicitamente os têrmos e aa c1a como terntório dependente, nessa
distribuída de dois terços de votas.
Artigo 70
Condições em que 0 Membro estará Conferência.
Artigo 63
decida de outra maneira. Cada aodispensado de tais obrigações, e por 1
vêrno que depositar um instrumento Acêrto de Contas com Membros q 11 ç
quanto tempo.Ratificação
de adesão deverá, ao fazer 0 depósise Retirem
• i
. 't
t'fi to, indicar se adere â Orga.nizaçio co(1) O Conselho fará o ace·r·to de
CAPITULO XVIII
O- Conven
~ est ará suJei
o a ra ,I " mo Membro exportador ou como conta
o
M b
caçao ou aceitS;,Ção dos Governos sig- Membro importador, tal como definis c m um
em ro que se reReclamações e Litígios
natár.ws. de _acordo com suas normas do nos n.orágrafos 7 e 8 do Artigo 2 . tire, A' Organização reterá QLla,6quer
constJ.tucwnais respectivas.
Os ins..J.mportâ.nc!a.s já pagas pelo Membro
Artigo 61
trument0s de ratificação ou aceitação
Artigo 66
em aprê~o, e tal Membro permaneserão depositados junto ao secretário.,
cerá. ob!'Igado a pagar quaisquer Im·
Li t' ·
Reclama.çôes e
IgiOS
Geral das Nações Unidas até 31 de
Reservas
portanci.a.s que deva à Organização
Ul Qualquer litigio referente à in- dezembro de 1963. Cada Govêrno, ao
Nenhuma das disposições do con- na data em que tal retirada se ~orterpretação ou aplicação do Convên~o depositar um instrumento de ratifica- vênio está sujeita a reservas.
nar efetiva; todavia, no caso de uma
que não possa ser resolvido atraves ção ou aceitação, deverá, nessa oca.
Parte Contratante não aceitar uma
de negociações será, a pedido de um sião, indicar sn entra para a OrgaArtlgo 67
emenda e. conseqüentemente se ret 1•
do,s Membros litigantes . e?cammha-! nização como Membro exportaoior ou, Notijicacões Relativas aos Territórios r~r. ou _deixai: de particip.ar do Condo ao Conselho para deCJsao.
como Membro importador. tal como I
· Dependentes
I ven~o, de acordo com o dJspObi<J 110
121 Desde que um itígio -~ej.l. . en- defi'<ido nos parágrafos 7 e 8 do Ar- [
.
, paragrafo <2J do .Arti~o 73. Jõl. concaminhado
ao Conselho, de acordo, ticro 2.
1) Um Governo poderá, por oca- selho poderá, fazer qna:qne~accrlo
com o parágrafo (1 l dêste Arti~?· a i "
" .
l.sião .da assinatura ou d? d~pósito. de j <le .contas que conside:·e <'yull«L<o.
maioria dos Membros
ou Memores
A. tJgo 6 4
um mstrumento de ace1taçao, rat1f1-, (2) Um Membro que se nouv<"1 re.
que tenham pelo menos um t~êrço rio
Entrada em. Vigor
, :a~i'l_o ou ades~o. _ou posteriorm~nte, tirado ot; tiver de1xado de pan 1 c 1 p~r
número total de votos oocl.r•raa sol!.
, mednnte notJflcaçao ao SecretariO-' do Convcmo nu o tera direito a qualcitar ao conselho, depois de dE'batido
(!) O Convênio entrará em vtgor ·,Geral das Nações Unidas,
declarar I quer parcela ela receita pmv(•nwnte
o caso que seja pedido o :J.ueçer do P.ara o~ Governos que tenJy~m _depu· que o C?n,v~nio se ap.licará a_ QUB;is- · da 1iqu1dação do Com·ênio ou a qualgrupo consultivo a que se refere o pa- sJta_do _mstrumentos de ratificaçao ou quer terntonos por CUJaS relaçoes m-1 quer out.ro a.::ervo da
a·.1 >cmrágrafo •3l dêste Arti.go sôbr" a que.s- ace:taçao quando Governc;s que repre- ternacionais é r~sponsável, e que o i po da terminaÇão do
l'ê
tão em littg 10 . ·antes que o conselho sentem pelo menos. 20 paises export-a· Con:v~n~o se apl~cará aos
referld'"' i acórdo c~m 0 Artigo 71.
tome uma Jectsão.
dores com um ~íDimo de 8~ por cen- terntor1os a partJr da data dessa no.
.
13 1 A menos que 0 Conselho dC'ci- t.o das exportaçoes mundJ.ai?. de café tificação.
.
Artigo 71
da unãnimemente em co:1t;áricc no anc de 1961 como esl)€Cificado no
121 Uma Parte Contratante que degrupo cons'Jlt.jvo será corutltuiêo por: Anexo D, e Governos que. representem sejar exercer os direitos que lhe cai\ duas pe,soas. uma das quais com pelo menos. ~O pa1s~s
Import;dores, bem. de acôrdo com o disposto no
(})· o convênio penmm,;ef', :í
•'
grande expe:·iêncla na que.ni'io Prn !J. com um_ mimmo de 80 por cen.o das Arttgo 4,. C?m respeito a qualquer dos· vigor ate o flm do q:unto an 1 r.\-11
tígio e a outra com renom,; e expe- i Impor!~çoes de c~fe no mesmo ~no. seus. ternton?s dependentes. ou que I feeiro completo após sua entuw, ,.
1 111
riência jundiC.'l. dPsign·,:tda~ pel03l de acotdo .com o U,Iesm~ .Anex.o, tiVe- à.eseJar autorrzar um dos seus terltó-; v;gor, a meno.s que seja prot'!'ui~,,;Jo
Membro< exportadores;
rem .~eposita~o~. ta,s n~~-rumentos. O nos dependentes .a se tornar pa!'te 1 de aeôrdo com 0 parágrafo
J clé,,ie
(ii) . dua.s pessoas.. com as mesmas c,on:vnw fnti ata em VI,.,~r para Qt.tal- de um Membro-grl!po, ~gund? os Ar-/ Artigo, ou terminado antes12 lié~.o..-.e
qualif.caç"es. desig-na-das pl!los Mem- quett Gov.ernto que tdepo.'>!tar tultenC2r· tJgos 5 ou 6: pod~ra assim fa.ze-.lo me- 1 prazo, de aGôrdo com 0
pJ.ra~.- <.-to
bros importadores: e
men e • 1ns rume? os de ra lficacao. diante nottftraçi!o nesse sentido ao' (3! ..
·
!iiil um pre.sidente escolhido po! a~ettaçao ou ~desao, !}a data em que/ Secrer.ário-Geral d::.s Nações Unidas
unanimidade pelas quatro pesoas ae- for efetuado ~e deposito.
oor oce.siiio do depósito do seu ins(2\ O Conselho, d<J"<lllle o quinto
signqàas segundo , íl e l!il. ou ~'iso . 12 > O c,onv_emo poderá entrar em i tn:mento r! e ratificação. aceitação ou ano cafee.n·o completo aPú~ a dl!J'a•
não h. aja acôrdo "ntre êles pelo PrP- v:g~r pro~Isànamente Para tal fi.m. 'adesão, ou posteriormente.
cta em vrgor do Convén:o,
il.. tü,.. á,
"d"
d C
lh 0
· se~·a . considerada como tendo efeit-o\ .
pela maioria dos !\'IemiJro.s que reSI .nte
o onse •
I~ent.Ico a? n~trumen~c; de:_ ratifiCa-· 13l Uma Pnrte çontratante, que tt- pre.;entem pelo i:nenos a maro:::. msbl Cidadãos dos países cujos Go- çao ou ace1t.açao a notJfJcaçao efetua-~ v~r feito decl~raçao ~onforme o oa- i tnbuída de dois têrços do tota 1 elOs
vemos são Partes Contratant,es
do da por qualquer Govêrno signatário ra-;nlfo 'll de3te Artigo pa?erá_ oos-1· votos, decidir renegociar 0 Cml\ :-'c.-•o,
Convênio serão elegíveis para scn·ir em_ que _se comprol!let.~ a consegu;r a ~enorn;e_nte. mediante not}f,caçao ao ou prorrogá-lo por um pruzc,
que veno grupo consultivo.
rahfrcaçao ou aceJtaçao.
de acor~o -::>~cretc1no-GeraJ. das . Naçoes Um das I nha a ser determinado P<'lo Con.secom as suas normas constJ.tueionaJs. declarar que o Convenw deixará f.!e/Iho.
Cl As. pessoas designadas P•1l''l ~!'r- com a máxima brevidade po$slve1 de- se a;>ncaL" ao territórb mencionado na
'l'ir no gi·up"o consultivo atG?..: i'> c. F>m vendo essa notiflcação ser recebida not:ficação, e o Convênio deixará de
(3) O Ccms€lbo poderá, a Q.laJq·:er
capacidade pessoal.
não rerebendr pelo Secretário-Geral das Nações 'ie aplicar a tal território a partir da tempo. e pe.la mawria do.> MemtJros
Instruções de nenhum Got·ê:·n('
Unidas até 30 de dezembro de 1963., da ~a dessa notificação.
que represente, pelo meJJos a ll1l'l1odl As de.>pesas do grupo con.,;lltivo Fica entendido que os Governos que I 14l O Govêmo de um território ao i na drstnbwdu de dois tén;os do toserão PHga.s pelo Conselho
.
fizPrem essa notificação passarão a: qual .<;e aplique o convênio de acôrdo! tal dos votos, decidir termmnr o Con1
4l O parecer do gr_upo c"Jl'J.c,ul~ vo "' aplicar provisoriam!"nte o Convênio. !com o disposto no narág-rafo lll dêstei vênio. Tal termmaç.ão será efet:va
0
se~~. fundament~s sera9 ~Pbn:_~,~~
'
::,'_;
sr·ndo
consirlerados tomo partes 01'(}- ! A·tigo. e. que nosterionnente se wnh.-1 1 na data que o Conselho ~le:erm,nar.
0
C í .~e lho 1 qt:~'. deci9;r~ < JJ~·~.. d; _J VISOfr:~.s do me;;mo a te a data em q•Je ·tornado mdeJ?enr.len~e. poder~. _dentro
I 4J Ape.car da term!naçao do Cc>npgE'~ de ,f/d~deJ aaas t<JO:L ~~ .nfo .. ua 1d·cpvsltarem seu m'lrnmPnto de ra-r de 90 d:as apn;- •;ua mdc·pendencra. de- >ento, o Coniielho contmuarn em extsço \ pet "\ ntes. 1
_
.
1 tiflr.açáo ou
aceita cão, ou até 31 de 'c ar·ar. m~iíAn'f' not:ficação ao Se- tcncia peio tempo necessário
para
M~mb~~l<L~~:~r f~~.amdaç·a;, ~m~_t/a. 1n;n I de7,em!Jro de 1963 ·em qaalqlier das! cre 0 án<l-Gf'ral d:Js Naçôe$ Uni ::las , execu'ar a liquida(,'.ão da Organ-izadas ob!'l.i!'lC'ôes de~~rreiJt;;·n~~· ~l~;1 ~.{;~ datr,s J'lr' ocorrer. primecro..
, q:1e_ a.~.,~m~,:~l :c:.d;s os dire:tos e .obr~- ção,.. acertar 0 Uas contas e destazer-se
·
r:-·!
.
· h d
.
~ 'i
,....r l' t' .~ .. ~ .,
..... ~
:r!açofl'!' de :~nla PJr 1 t: Colhrat:.1nd~ ao dt~ :')et.ts; havere.---;, e tera, duranU; é~~~~e
1 ....... )
1110. ~-· 1 a enc.lmm a a .oto Consr .. w :. .'' 0 ti.c. e ,u:<l GeLl1 das "l1 :1. o_:s Crmv&nio v.-.fe Govêrno 8 n;~rtir da tempo os pod · "'
f• .• <
.
,.,,
a pNudo do Membro q11e aprtõsf·n'arl CL!<la;; convocara a onmt:Jra se.-;:.-ao cl"'::l ·
, ,•,f•,., .. .:
.. ·,r.,;~,.,.
, . ., .. .,. ·
er.~s e .m~oe~ ,?.'-'e :'."
a reei"n''iCão
devendo o ,~(Jfl·<p.>·o r1() ('r)!]<P]ho
ser ··ea"iza{h e''1 Lon- ... ,..
.l·: ·' ..ç·ao, .,e c ) ) , , , , ) Pdl- LL.lem necessarws para a l:"•• ::~n<.;rl<l
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Abril de 1963

mm a a 30 de ;oetembro de 1965, de- tal emenda tenha em' ado em VIgor, d:stnbmção dos votos. Na rev1sao do Convênio, prevista no Artigo 72, •
"Vera reunir-se em sessão e"pec1ai a ! tle1xaJ a, a partir dessa data, de par- CIClo de produção bienal dêo.ses países será objeto de consideração especial.
:fim de r2ver o Cor;vênio.
: ticipar no Convénio.
'
b/ No pl'imeiro ano cafeeiro, a República do Congo (Leopoldvi!le).
.
apos apresentar ao Conselho prova aceitável de que dispõe de uma proArtigo
74
duçào
exportável superior a 700.000 sacas, será autorizada pelo Conselho
Artigo 73
Nottjtcaçóes pelo Secretàno-Geral
a _exportar uma quantidade máxima de 900.000 sacas. No segundo e ter·
Emendas
" . . .·
_
. . _ ce1ro anos cafeeiros ser-lhe:á permitido aumentar suas exportações de café
i O S.cietai.lO-Geral d~s Na~o:s um_ em uma quantidade _que nao exc~da 20 por cento de suas- exportações no
.
_\das
notiflcaxá
todos
o,
Guvtr,>os
re ano precedente. Apos apresentaçao ao conselho de prova aceitável de que
01
_ lll _O Conselho P~de~: : g do~a~g- presentados por D_ele~ados ou Obser- dispõem de uma produção exportável superior a 340.000 sacas, Ruanda e
rm d1stnbUJda de dos
ç s
C
vadores a Conferencia do Ca-fe das I Burundi poderão ser autorizados pelo Conselh-o a exportar em conjunto
toF. recomendar uma emenda ~o onÃ- Nações Omdas de 1962, e todos os ou- uma quantidade máxima de 4'50 000 sacas no primeiro ano cafeeiro 500 ooó
venio às Partes Contratan es. .. tros Governos de Estados Membros sacas no segundo e 565 000 no térceiro De modo algum no entan'to tais
emenda entr.ar~ em ~lgOrd 100 Na "õ~~ das Na.ç?es. Unidas ou de qualquer çie i aumentos que lhes fÓrem pei'lnitido~ nos três primeiros anos s~rã~ tnapos o Sec1 etarw-Ger ai . ~s • ç d suas agencias espec1allzadas, de cal!a \ ma dos em conta para o cálculo da distribuição dos votos
Unidas haver recebJdo notlf!Caçoes e depósito de um instrumento de rati- ·!
·
aceitação de Partes contratantes que ficação, aceitação ou adesão, e das
ANExo B
representem pelo menos 75 por cento datas nas qua1s o Convêmo entrar !
dos países exportadores, reumndo pe- provisória e deflmtlvamente em vx- •
Pa1se~ de Destmo Não-SUJeitos a Quotas, mencionadas no Arllgo 40.
lo menos 85 por cento dos votos dos gor. o secretário-Geral das Nações
cap1tulo VII
Membros exportadores, e de Partes umdas notificará igualmente
tôdas
contratantes que representem
pelo as Partes contratantes de cada noAs áreas geograf1cas aba1xo relaciOnadas são países não-suJeltús a :~nota•
menos 75 por cento dos países impor- tlficação feita de acôrdo com os Ar- 1,Para os fms do Convemo;
_
ta dores, reunindo pelo menos 80 _por tigos 5, 67, 68 ou 69~ ~em. como da I
Arabw Saudrta.
cento dos votos doo Membros 1m- data em que o Convemo for prorroBahrem
portadores. o conselho poderá esta- gado ou terminado, segundo o Artigo
Basutolândia
belecer um prazo dentro do qual cada 71, e da data em que uma emenda
Bechuanalândia
Parte contratante deverá notificar o entrar em vigor, segundo o Artigo
Catar
secretário-Geral das Nações Unidas 73.
Cetlâo
de sua aceitação da emenda, e,. ~e a
Em fé do que os abaixo-assinados,
Cluna (contmental)
emenda não houve entrado ell_l Vlgor devidamente autorizados pelos seus
C h ma <TalwaP;
demro dêsse prazo. será conSiderada respectivos Governos, firmaram êste
Coreia do Norte
como retirada. O Conse!J:lo prest~rá convênio nas datas que aparecem ao
Federação da Rodésia
Niassalàndia
ao secretário-Geral a.s
mformaçoes lado de suas assinaturas~
Flllpmas
necessárias para que detert:nlne
se
Os textos dêste Convênio em espaHungria
uma emenda entrou em vlgor
ou nhol, francês, inglês, português e russo
Irao
não.
serão igualmente autênticos. Os onIraque
ginaís serão depositados nos arquivos
Japfw
(21
uma Parte contratante,
~u das Nações Unidas, e o SecretánoJo:·;,itnla
ttm território dependente que
seJa Geral das Nações Unidas tran.'>mltlrá
KuweJt
um Membro ou parte de um ~em cópias certificadas do Convênio a caMa;.ca 1e e Omã
bro-<>Tupo em nome do qual nao se da Govêrno signatário do mesmo ou
Oma da Trégua
tenh"a feÚo notificação de aceitação que a êle adira.
Poloma
de uma emenda até a data em que
Repubhca da Coréla
Republica Sui-Alncana
Rfpuolica do Vietnam
CONFER~NCIA DAS NAÇóES UNIDAS SOBRE O CAF'E, 1962
Rumanla
il:NIO INTERJI\ACIONAL DO CAFÉ:, 1962
• ANEXOS AO CONv
Soma na
ANEXO A
Suazliánd!a
Sudão
Quotas Básicas de Exportação
Sudoeste da Afrtca
<sacas de 60 quilos)
Tailândia
União das Republica! ~octa.nstas sovteticas
V1etnam do Norte
QUILOS
PAíSE3
ANEXO C
CERTIFICADO DE OHIGEM
I
18.000' 000
Este certificado é emitido de conformidade com o \Jonvento. Interna6 011.280
950,000 clonai do Café. Uma ~~a dêste certificado deve acompanhar 1 os doc·,unentOI
de
exportação
e será ex1g1da para a llbera.çao da export!lção <e· Jmpor200.000
552.000 taçào>,
(429.500
Membro
El Salvador ..............••.•.•••... -. •..••..•••••••••.•.•••. (,
1. 344.500
(para ser citado ~>m qua,qu.~·
Qqa1emala ............................................... .
pai~ pl'L'dutor
420.000
correspondência futu:·aJ
Hait, a1 ................................... • •••••••• •••• ., • ...
285.000
Certifico que o café verde. sotúvel, torrado, semLtorrado o'l outro dP~
1.509.000
419 100 crtto abaixo foi produzido em - - - - - - (pats prortn tor >
26.000
Panflmá ...............•..•.•••.......•..•...•••••••••••••. ,
580.000 A ser embarcado por S .ltl.
<ou outro transpo:tel
Perú . . . , ....... · ..... · · ····••· · ·•·· ···•• •••··•••••••· •••••·
425.000
Renublica Dominicana •..•... , ••••.. , · ·•• · • · ••• • • ·• • · •• •• • ·
\nome do pórt~ <.m outro r m475.000 procedente de:
to de embarquei ·
Venezuela . . .............• · · • · • • • · · · · • • · · · · • · · · · · • • • • • ' • • · ·
762.795
Camarões .
. .....•.....•.••••...•••..•••. ••••·••••••• ·
11.000
com destino a:
(nome do pôrto ou Plf.V de
~ongo
tBrazzaville) .... ,,,;, .•••.......••.•.••••••••••...•.
2. 324.278
destino final)
Co.sta do Marfim ........ , .•.. · . · •• , · • • · · · • • • · • • • • • · • • • • • • • ·
37.224 via:
Daomé . . ..................•• • • · • • • · · • • · · · · · · • • • · • • • • • • · • • • •
18.000
(data)
Gabão . . .... - ............ · · • • · • • · · • • • • · · · · · • • · • • • • • • • • • • • ·
150,000 data:
República Centro-Africana . , •••..•. · • · · · · · · · • · • • • · • • • • • • • • ·
828.828
Renública Malgaxe , ......... , ....... · • ... · · · · .. • ...... • .. · ·
170.000
l'ogo _ ........... , ....... · · • · · · · · · · · • · • • · • · • · • · • · · • · • • • · ' · · .1
Q~.umtidade
516.835 Marca de embarque
Ptl:SO TOTAL
Ob>tna;ãG
Quênia . . ................••••. • • • • • · · • · · · • • · · • • • · • • • • • • • • ·
lnttmerc de KG
ou outra
435.458
LBS
I'anganica • . ....•........• , •••.. ·, · · · · • • · · • • · · • • • • • • • • • · · • ·
identificaçáo
L887.
737
ur.ltl~tde~J
Uganda ............... : ..••..•••.•.•.•......••.•...••••••..
2.188 648
Portugal . . ....... - ....... • •• • • • · · · · • · • · • · · • • • · • • • • • • • • • • • ·
'700.000
Cone:o •Leopoldvll\e) b; ................................... .
Pêso Bruto
Pêso Bruto
850.000
Etiópia . . ..............•.. , , ••....••.••.•. , •••.•.•.••..•...
77.000 VERDE
Pêsc
Liquido
Peso
Ltq11lrlc
360.000
~~~i~n .' .
1.176 000
lndonésia . . .......... , ..•••• , •. , .• , .•. , . · · .. · • • •••• • • • · · · • ·
18 000
Nigéria . . ........... , ..•.• , •••. , .... , , . , •.•••.••••••. , •.••.
Pêso Bruto
Pêso n:,:to
340 JOO TORRADO OU SOLúVEL
Rua-nda-Burundi b; •... , .. , • , •••••.•. , ...••..••. , .... , .....
65 000
Serra Leoa ............. , ..•...•.. , .........•.• , .... , . · · · · · ·
Líquido
Pêso
E>êso
LI4 1JWc
44.000
frinidad . . .............. , ••......•............• , •.. · • .. , · · ·

I .

1

~~~t,~~:.. :. ::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I
~l:~~jg:: .·: :: : : :: : :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::I
·1

'I

-·------

::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

~

T o t a 1 ................. ......................

I

OUTROS <Espec_i_n_ca_r_)----------------------Assinatura
,
I
.
/Data
<Funcionário
~;t·~sa/ A República do Haiti e a. Repúblic!> Dominicana terão perm'ssão
ponsável
1ara exportar, no ano cafeeiro 1003-1964, 20 por cento mais do que su:~s
~~espectivas quotas básicas, tal como ajustadas para ês~e ano. Dr modo ai(Agência certificado; a 1
rum. no entanto. tais aumentos !_..,)rãt tomados em tonta oara o cá.lculo da
45.587.183
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de 19.53

4 71

O SR. PRESIDENTE:
1 reiro de 1961 até esta data, com a. in- do por serv:dores f.specie.lizados de 1 '!eride. reunião o.s Senho:·es Se:1:adoA Pre.sidência deferiu 0 R
·i , dicação- discriminada e detalhada- Mini5'éJ·io da Fazenda.
res Wilson Goncalve.;, e Z..Jcaria.:; de
equea - do inteiro teor do' editais <datas de
SJ!a àas Sessões em 15 de ab:·iJ de Afsunç:.o, ficanct'o a Pu.sidência ele
mento nQ 87, de 1963 lido na sessã.o
·
D" ~
. · z d
·
de 5 do corrente, no qual 0 Senhor publ!caçaa no . wno 01 zcz.a J. os .con: 1963. - Vasconcetos Tórres.
designar posteriormente o tercei~o 00•
Senador Gilberto Marinho solicita in- corre~tes ad~1t1dos. d·~s atas lavia~a~
me. a :;er indicadv pelo Pattidc rl'a•
0 SR. PRESIDENTE:
formações a serem prestadas pelo Se- e dos concollen,es. p!oC}·a!llado~ vcn:
balhista Brasileiro.
llhor Ministro da Fazenda. <Pausa) . cedore~ < env1ar cop1as do", pa1 ecere~
Os requerimentcs lidos vão à publi- : Nesta 'oportunidade cabe d·.U ciênSõbre a mesa requerimentos de in- profendos e dos despacho" exarado., cc•:;ão e· serão em seg;uida despachado~ I 'ia. à Ca,., da à ·.si~nação do s 2 _Jhm·
{ormaçõ:s que vão ser lidos pelo Sr. , nos . po.rcessos .. CUJOS numeros devem P'la Presidência.
::;enador Artur Vi:·gilio.
l" S
t .. ·
ser mdJCados),
.
Há, ainda outro requerimento que
O Senhor Senador Wilson G;:>nc~l. ecre auo.
I 2l preços of~·recidos e mercadorias vai ser lido.
, ves ~declinou da designa~ão. sPÍ1do
São lidos os seguintes
' recebidas com a indicação de qnan\ subs'.ituido pelo S3nhor Senador Gil, tidade qualidade. marca, origem, faE' lido e ai>rovado 0 seguinte
berto Marinho. (Pauoa).
~equerimento n~ 93, de 1963 bricante. destinação e aproveitamento Requerimento n? 96, de 1963
Está finda a lei:l!ril do Ex~eJie;Jte
, no.s vários setores do DCT, dando os
Há o:·adoreli l:!scrit~.
Senhor Presidente:
' estoques porventura e~iscent:s;
Requeremcs. nos têrmos do a~ .igc' Tem a p:1:avra <1 no~><·e llenado: Au ..
Requeiro a v. EX'·' sejam requisita·- · 3J
se o DCT adquiriu mercado- 164 do Regimento Intemo. seja o Ex-' rélio Viana.
das as seO'uintes informações ao Sr. rias objeto;. aparelhos. coisas ou uti- pediente da sess .o de amanhã d:diO SR. VASCO~CELOS ToRRES:
Ministro da Viação e Obras Públi- !ida'des atravé,; do processo de coleta cado a comemorar o Centenário dr.
cas, cem fundamento no artigo da de preços, dire·.amente a fabricantes nascimento do Dr. Alvaro Alvim, fi(Pela ordem- Não foi revzsto ,•elo
consli.uição Fede;-al e do art1go 213 comercia.:Jtes ou particularEs. Em caso gura inesque.cível de cient:sta que corr orador) - Sr. Presid€nte, ant 2 s ~Je
{lo Regimento Interno:
positivo, esclarecer detalhadamente o seu valor e as suas virtudes tantc ~ . Sena.dor Au;llio Viana ocupar a
tôdas as ocorrências e solu~ões ado- dig.1ificou o Brasil e com o seu .sac;·l c·!'lbuna, ccmuruco a V. Exa ~ à CaH
1)
quantidade e qualidade dos dor- tadas, com as informações pedidas no ficio se situou entre os mártires da q,ue. enviei um Re,:ue;·ilnento a \1>''.~••
mentes adquiridos pela Rêde
Ferreitem
2 déste requerimento. inclusive ciência credoi·es da gratidão da hu- pedmdo a transcricão, nos "An ·i~··
viária Federal. a partir de 10 de fe- indicação das pessoas que os vende- manida.cte.
· jo Senado, da encíclica "P>.cem in
vereilo de 19-01 alé e.>ta dda, com a 1·am ou os entregaram com os endeSala das Sessões ·em 15 de abril d< Tf·rr;s", do Papa João XXIII.
indicaÇão dos preços <CIF ou FOBJ' rêço3, data.s. etc.;
-·
1!}63. - Viratào L,ima, Vasconcelln.
Pedi a palavra., Sr. Pre~idente ~''rdos fo;·necedores e das datas de rece4J se o DCT recebeu algum ma- Tôrres.
'ü de que a proposiçao, tendo 0~' trâ··
bimmto dos dormentes;
teria!, m:rcadoria. aparelho. coisa ou
.
.tütes normais, de v~, ia pelo meno~.
2)
pagamentos efetuados. com e b' to
. t
d' d t
d
O SR. PRESIDf,NTE:
<CI "nuncinda P<'lo >i"J autor r fi'';
indicaçáo elo 1t I li entregue pelo:; for- o ]e
por 111 enne lO ou ro epar''"v
n:cedores individual e especif:cada- :.amento ou órgão do Govêrno. ou, de
Na forma do artigo 127, parágrrfo faço, entendendo q,ze rr;inha ;d~ia 'em
men.e tenviar cópia autenticada dos qualquer outra entidade nacinal ou único uo Regimente In.erno deven perft'tta comonancHt com :Js sf'n':estrangeim, a qualquer título. Em ca- este 1;equ~rlmento ser discuti~o o. vo- mento~ dos ~:~pt·esent antes r' o P''"'o
.bosJ ·,
recl
no f'~
..•rasilorp
na Cama.,·'t .1\lca do Par~
,
se houve concorrência públic.a so posz·t·lVo · atender· a s espec1'f1'caçoes· tndo
~
"" da Ordem do o.• a.
N
ou 3 se o~. fornecimemos são atend;- e detalh-s consignados neste requeSôbre à mesa Comunicaçõ:s que vãc
o . envolvendo propriamente, um:1
~base de preços preestabeleci- rimenlo;
: seJ· lidas pelo Senhsr 19 Secretánn. ,,uestao de ordem, V. Exa. hã de me
dos na
"
1 d. ·d d DCT 1
relevar que tenha mücitado com ~~>e
·dos pela própria Rêde -Ferroviária Fea! qua a !VI .a 0
pe as comS- l'd
. t
caráter a palavra e já n'sta altur«,
dera!.
Nesta última hipótese, infor- pras realiza.clas oü se os preços aju.sao z as as segum es
agradecendo ao nobre Senador Aurélio
mar como se processa a fixaçio dos tactos foram integ;·almente pagos, com
COMU''HCAÇAu
Viana o minuto quA lhe roubei ~
preços. com a mdJCação dos parecere~ a indicaç:.o de quem rec-ebeu as quanSenho.r Presidente:
, seu tempo p:Jra fazer esta comuuie aespachos profendo, nos _Process?S; ~ia~ devidas <data. enderêço, têor do.:;
I ~ar;'i.o. r Muito beml.
4) por que mot1vo a RFF nao adqmre recrbos, d·c• • _
.
Comunico a Vo.s.sa Excelência. no,
0 :sR. PRESIDI,NTE:
os dormentes diretam,nte sem mter~.ala das Sessoes. em 15 de abnl d: têrmos ao RegnnentQ Interno de S;<:
mediários, a Cr$ 2&0 00 1 duzentos t 1963 · - Senador Jefferson Aguzar •
nado que. para panicipar d..'l reuniâl
O nobre S:nador va,~oncelos Tõ:· 1·"s
oitenta Cl'llzeiro.sl, preferindo comprá-i
do Conselho da União I:1te:·parlamen- não levantou questão dt o:·dem: e
, rar da qual sou membro permanen- !}crtanto, a Presidência nada tem ~ue
los com intermédiários. a C<'$ 7BO,QC
(se~ecentos e aLenta cruzeirosJ por Requerimento nç 95, de 1963
te,· viajarei para li"usanne. no pró- resolver.
'
unidade', de acôrdo com prêços reSolicita injonnações ao Poder ximo d1a 14.
Tem a palavra o nobrt- senadoÁ·
centemente majorados 'de Cr$ 4&0,00
Executivo. atrav·s do Ministério ,
Senado Feder:>!, em 8 de abril c' Aurélio Viana.
para Cr$ 780.00!;
da Fazenda, sóbre o Serviço de, 1963. -Senador Ruz Palmezra.
O SR. AURf:LIO VIAN:\',\:
5) Fe a RFF verificou a possibiliRepressão ao Contrabando.
COMUNICAÇAu
dade da utilização de dormentes de
(Náo joi revisto pelo orador)
concreto ou doutro material. meno.'
(Do Sr. Va<;concelos Tôrres)
Em 15 de aoril de 1963.
Sr. P1·:sidente e nobres Senadores, 0
per·ecív' l e mais económico. com e
~
Brasil demccrático comemorou ome'1l,
iriformacão detalhada das pesquisa." I Senhm· Presidente:
Senhol· Presidente:
!' h~je nas duas Ca;;as do Cong''e'sc)
1
Tenho a honra de comunicar a vos- Nacwnalt mais um anive1·sário ia
realizadRs e conc!usões aprovadas tre- . Requeiro. na forma regimental, seme< e r cópia 1 ~
jam solicitadas ao Miniscério da Fa- sa Excelência' de acõrdo com 0 dis· tomac..a de Montese pelas Fôrças -~x6) qual o débito atu.al da RFF com zenda, as s'guintes informações:
posto no artigo as do Regimento In- Pt>dicionárias Brasileir:1s que combaos fornecedores de dormentes tnome~
t 2 rno, que me :wsentarei do pa!s n< t:aw. o nazi~fascismo, q,ue lut.av,~m
dos crrdores fndet·ecos d.atas do foral - Qual a lei que criou êsse Ser- dia 10, do corrente, pelo prazo, aproxi- pelas lib?·rdddes dos po~os, que 'er•
necimento. quantidades: e'c).
viçc e quais são a.; suas atrib,uiçõcsâ madamentc. de 20 dias. a fim ae par- ·amav<tm 1'1eU sangue cobr•ndo-se tl~
7J quantidade de dromente forb! Quantos p;·ocessos foram la- ticipar da reunião do conselho df ~lória.s em terras de_ além-mar para
necidos epal RFF às suas estradas d. vrados no Estado da Guanabara pelo União Interparlamentar a rer.íizar-se l>:planb.ção de uma 'r<'nuina dem.)ferro. me:J.saimente. a parlir de 19 d me3mo Serviço, discriminando as fir- em Lausanne na qualidadr de mem- ctacia, da democracia social t.ão >O·
fevereiro de 1961 com a indicação do.;. mas amuadas. locals e as infraçõe.s bro dê.sse Cmiselhc.
'lhada pe'os homens de coração, uelo<;
estoquf's atualmente existentes;
verifica.das e esclarecendo se estas são
Atencio;as saudacões.
Fllmt~ amantõ·s da verdade, da iusti-;a e n">.
3 1 onde e quando foram aplicado< nferentes a mercadorias es~rangieras Muller.
·
jireito.
•
o~· do:·men!e 3 adq.lirido.s e fornecido: nacionais ou as sãó simples infraçõe.-s i
1 Em 14 de abril de 1945. numa iu' .1
p"la RF 1 'tem 'il;
regul-amentares.
!
COMUNICAÇAu
i cr:..enta, quando cê•·ca de quatrocen9 l se. pelo vulto da.<; necessidadE':
C) - No -: 'o de mercadorias es- 1
1·I'S ::Jrr."ileiros morrerl.n r.·os cam'J JS
da RF'F e pela constante majoração trangeiras informar se após a lavra::,enilur Presidente:
àa Itiltl". na tomada ie Mrmte~e O\J
dos preços, não ~eris mais económico tu:-a do pi'Ocesso e o respectivo paga- I Nos ~êrmcs do artigo 38 do Red· · l'H:aram moribuw!o~ 011 terido!'l, •H.:
e ate:1deria mPJhor aos in:erês.ses daE; mente C:o impôs to e multa. as mesmas! mento Interno. ·. enho comu.ücar'lUelP dia as.:.lnamos c;:>m 0 nosso o:·').
rmorê;as ferroviál'ia.s a aqnisição ct~ foram devolvidas .J03 atuados
Vossa Exc2léncia que devo ausentar- nrlo sangue um pacto· 1:m pari') ·Je
madeira e da maquinaria indispen.
dl _ Em caso afirmativo, informar 'me do país a fim de poder participar. honra vara rdific<:çãc 'HJ. !"''''.OP :-'á ·
sável ao preparo dos dc:·menks. regu- qual 0 dlsopositivo legal e 0 montante como membro pe:·manente do oon- :~~.·ia de um regime n•mnno. de u1
!ando-se. ent-.o o preço por unida- .valor) das n.nercadorias devolvidas.
selho Interparlamentar, da
';!:tlUiãr i 'temP de govêrno har~n:'>lECO, o :si•.
de na ba~:e de crs 130,{)~ 1 cento e oi
convccada pela Uni'.c I:-Jterp.arlam;:u I :.ma democrático de govérno.
el - Se o objeLivo do Serviço é a tar de 13 até~{) do corrente.
S:·. P··e>ictentr. n:H)I'lf' dia ~o•11o
te·ota c:·nz"inx,) ap.-oxJm,adamente.
S:Jla da< S~;:.:;õe<.. em 15 d? ab:-il (
~ epressão ao contrabando qual a ra- ' s'a!a daS' Sessões em 15 de abril U<" · ··opa~ de VH!•ê;narrla ..'ls l!C"ISOs fl''a•
1963. - Senaior Jetferwn Aquiar.
zâo de estarf'm os ag'!1tes dê.sse Ser- 11963. - Gilberto Marinho.
·:inhas valTelam ''' fil 'ras dos ini:rco exe:·cendn se.rviços de·ro.inc.
i
·rigos prcniciando às :repas alia.·i .. s
Sala das Ses.sões. em 15 de abril (
,O SR. PRESIDENTE:
nurr movimente ·de oin;:a, aquel··Í
, Nas comunicaçõe~ que acL .. '-Il11 de ~ ; '?.r.de vitória sôb:·e as r•·opas :,Jne
Requer:mento nq 94, de 1953 1963. - Vasc~ncclos Tórres.
' >e:· lidas os senhores Senaclores Rui
·tendiam a sup2rioriihde racial :.>b,;"
Jusâ.fir.:açãu
Palmei:·a. Filinto M:~lleh e Gilbert diPntPs à voz de >eu Fiihr~r.
'
S~nho:· Pre-;idente:
O BraEil que nascera nos GuararaPretende. lego tenha em mão a..< Marinho dão conhecimento ao Senadc
Cem fundamenfo no artio·o
d:
do
seu
afa'tamento
do
pais
a
fim
d:
nes.
nanuehts
lutas
contra
os
invasoConst.ituição Federal e no :utigo 213 mformações solicitadas. ocupar a tri. .
.
''es da Pátria cc:num, firmara-se ag·odo Regimento Inlé~no, requ2iro a v-. buna desta Casa para esclarec:r ao par:!Clparem. na, qualidade ~e m~n'. ra. defendendo para o homem o •liEx' sejam requisitadas as seguinte Govémo e à opinião púbica .sôbre o bro:".. perma.1ent.e.> do Conselho .~· re:to eterno à vid(l e à liberdade.
il1fo.·.·m<~ções do Senhor Ministro
da assunto que se reverte de maior inte- ~mao. I~lt".q:; •ll:t:Jentar d.a -~';r.cdo i Neste mom<'nto desPíamos pre.star o
rêsse.
de.ssP orgao, a real!zar-se prox:mamen- i >!C.sso preito da ma i, si'1cera homenaVia:;ão e Obras Públicas:
E' que tenho ciência das inúmeras te em Lau~anne, na Surça.
.
.,.em àQu!!les que deivaram os seus corn
quais as concorrê:1cias públi- arbitrariedades que vem cometendo o . Na ses.<ao de 29 de março havwm "~O« nas terra~ da velh<t Itália. traslacas realizadas no Departamento dr, re-ferido Serv'ço )XlssivelÍnente
por sido cte~:gnados para tom~r p~r~e d~ "~"~roc h". po·H~O parp 0 Brasil. Glória
COJTeois e relégrafos. de 1Q de feve- não estar sendo orientado ou executa- Delegaçao. do Congresw oras1le1ro a, eterna, Sr. Presidente, aos ·heróis bra·
1
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mo,Teram dtfendendo o formula, eon.stituíssem uma mensagem l O Sr. Vivaldo Lima - Tivemos en- E' a indústria do con~rd Ju:ado •n?c1•
que e a 1·azão de ;:er de paz, de ordem, de disciplina e ce tre nós, integra,nclo a Bancada ao n.izadu, protegido, nuutas l'éZ :s, e.
cL
J p.ópr.a existéncia! O seu sa- trabalho para tôda a nação brasileira. Partido
Trabalhi~ta
Brasilf:!ro. um quantos!
«:• _ ,, . oca ~~ac1o compreendido pu r Que aquêles no.sm.s patrícios, uno lados dos ex-combatentes a q.ue V. Ex a.
o Sr. Jcfjerson de Agwar - li.:
,..
, ;;,;,;cc;e austergente do.s nolkOS I' OS campos de Itfll'.a por uma cama aludiu. Por- duas legislaturas, durante ampa.ra.ao;; ...
11
ü:." . : ! 1mp-ucl o rasci2mo e o nazismo t>xtraorct:nária. puúesse;n se constituir oito ano~. no cumpnmQOto do seu
O SR. AURÉLIO VIANA - . ::;.m,
«ia ""e ua L na'? A causa esta sendo L Uma 10cora<:ç.lo pt:rmanente. numa m:mdatc de Senador pelo Esbdo da amparados contra aquêle grupo que,
t:o,,.,,., enu.aa por toc\o.s nos, na epyc:' men:::a!;;e.n eterna, para que Gs ~1·aslle1- Guan;t>ara, aqui tJvemos o Marech~.l muitas vezes, pa1"!1 "''ll>!'•i!Vlver, km
:ir~q.:.<'ca e tumultuo;;a que v.ve. e.;te ros co:npret:.l:<.teS~Sem sua mls.Sao e as Caiadc cit Castro que, corno V. Eu ftté que pratic~u cerlas JugaiJas. BoiF~"-'· ame<waáas a.s suas lnstH-u;,;oes, auio<'WctaP.~ prmcrpalmente, pudec.seml não ignora, foi <un dc·s pracinhas et" je em dia o mais difícil, neste p>~.:c·.
(I ~. ,, .sistema de Govêrno. por força& propiciar
ao povo brasileiro a tran- pôsto dr coma.11 cto e um dos comb'1. e ser hoaesto. Qualqaer IJ'1'é c e :t;je
que conspu·lml, e sen1pre conspu·aram,_ qüilidade que êle tanto almeja. Vossa tentes que hcm 1"' am a tradiçíio m!- cu;rnprar um imóvel sa.rJe, pert'"lt;at:o";,,1 a dEmocracia? i!:les me;omws, c,;; F~x'~ interpreta o sentiment~ do Sena- Jitar do Bn<sil no:; campos de bataHla mente, que com dificuldaàe c í~:a,
p:·" r;!Ja;:,, foram compr.:cndlclDS?
?o F,edeJ al e ~e tô5la a Naçao. O povo na Itália. Caiado de C.Etro, em tôdas se não fizer concessões. Hiz o ~<ei<-·
E.. _,, 0 al os mutilados da gueaa: es- orasrlt-Jro, hoje, nao mai.s quer as Ia.- I as oportunidad,,s que se lhe ofel'ecü.t•!l'L dedor: •·só lhe venderei f>;;;,;e iwovel
te;:c_.,n<lo a.'i suas mãos à ca_ridade, ~ú~ 1JareJas da dem:;~gogia qt!e axal~.am Iocctpava a tribuna para relembrar os .S•e você, compra.doT, fil:er um H.'·ót·do
tJhc•:. prdindo amparo à,s mstltu.çoes cnultldo~s, fru.stando a açao profwua epir-ódios da
campanha
da Itál!a cou.igo. Não pagarei o unpósio ·;u'Jie
"'l'l''"dno. a'Jl'igo no;; hospitais e em- e llllpecl~do o trabalho que engrandc-~ enaltfCêndo o valor da Fôrça Expe: lucro;; extraordmários, po:·q,ie não 'JU..'d
N
s
h
r
i '
derei fazê-lo, e o .~enhor pa.gara eJulpr<: 0,, que era de lhes te_rem :>1 o con- ce· a
a: a.o. de ouv~sse !1o~·ma 1' ar,·· dicionã.ría BrHéílelfa. Não esqueda to menos irnpQ.:;to <i-e cra:•c,mif,><W int:t•(,:cc.-s. por ler, em cara ter preferen- no exerc1c to
a ~unçao publlca e lw- -w ratos ligados à tomada de lv.tc>nte tl•r ..·vi.vu.-;·•.
1
çuu :::-Ao o ate,;-tado vivo da incon~- U_!]strdade na de.smcumbên.c t:t das ~l~-1 cs.steio, de Montese e outras cam•
o sr. Silve,tJ·e Pcric'~s ... "l;fepn~·;,_,ao dos re.sponsáv-ers pelos de$tl- soes de.cada ~n~ daqueles q~e exe1c:m pannah em que o Exército bras[,tJrv Jiz,mente, está assim o Bnu:~1l.
0 Podei, 0 Brasil estarla h_OJe. mtegra- compr;,vo~t a sua bravura. Caiado de
11cs u;<'l.e PalS!
o SR. AURÉLIO VIANA -- l!i'O &
J E.,,.~~ cansado de receber cartas do _no rol das l!'randes ~otênclas mun- Castro e:oL.<va sempre na tribuna dest<~. corrente, isso é com'lll1 nes~e pais.
~o .. ,J~do apelos d<;>lorosos_. O causaço d~ars. VerdadelT(~ c_ontment~ que s~- Casa, com os aplausos dos seus pare~. Caso eontráTio, :ficarão para~i,_a,J·Js os
1: 11to do de.s-e~pero. Nao ael ~ que ~os, com oito mUhoes ':! melo de qm- trazendo para os nossos Anal< as pas- neg6clo.s.
azt·:· para atende-los a todos! Allmes· 101!l~tros quadrados: nao estamos a sa,gens épicas da última gut;rra acen· ' Esta.rei defender:do ::;.cm·,!o~ '"i.s?
ü, o Janül Haddad, P1:esidente da Li- eX1!pr as proclamaçoes su?v.ersivas qu~ tuando que o Brasil deÍ-rruna~·a ~eu Não; estou sJ.tuando
:e,pon.;;acJ:üa,..
a c:o.s ex-Combatentes do Brasil, o mwtos fazem pelo ten-ltono nacional .sangue juntp às fõrças do Oclde~lt'' ctes, citando fatos. Na rFalidaGl'. ne
orpo crivado de estilhaços de ira.u.a.- para ~c~ndf:: a própria inépcia, Püi-' ~m ,-,;ol da scbrevivêl;cia da demo- Brasil, onde se defende o r:lírelt<J ::te
J!a. e um mutilado de guerra. que tal- que nao · e~e.J«lll realmente a grand-e- cracÍa
'
· • propriedade, o que .se ~.az, ;na p:·ái;ira,
~,vez agora e.steja da tribuna da Câma· za d~ Na.çlto_ mas s1m as mant:hetes
Ob···- e impedir à maioria .dçs :,,,e de.., 'iam
0 SR AURELIO VIANA
~ta clamando, como. uma voz perdida cl~ Jornais.~ ncuna ~opagandil_. que a gado a
Exa.
•
'' ser pwpnetários, o ~xercicio d<"'.Sc
o deserto, por JU.Shça para seu.s com- ~çao, bgne~;a. sil,nce~a e patrrot1ca em
Assim Sr Pr·f<idente nobres Se• direito. Reconhecemos que existe ll'l·a
~ anüciros de armas, para os mutila- ~vo~ o . , r~s ~a?. lhes permitiria nac<creS: embora ;;~te· pàli,damente...
inflação, que a desvnlorização da
i OE, para os que se sacnucaram, paJ:a
enE e;. r~~r.nc o flzc-dHtm aqu~les que
0 s 1.• Jefferson de Aguiar _ Não moeda é fato incontestável, que aquela
O.s lll•:Ompreenclidos.
. X. eu"a ,exa1tan o atraves dessa '
.
propriedade, pela qual meu tetravó
fi S:·. Presidente, estive em Plstóia e homenagern-slmb9l?, e que tombar<un ap~!s~ AUR~LIO VlANA pagou cinqüenta mil ri-is - hoje
ineoc.-; olhos ficaram marejado.s de Já· ~os campos da Italia, lutando contra a
,, ·
'
· · cinqUenta cruzeiros - p.Jdena e.:<t.ar
~r;!";,,_s diante daquelas cruzes de tan- ·''1P_rem.acl'l· CC\ Estado para elentr cump11mos com 0 nosso deve:•. n!l" cu,:;;tando. atualmente, Q'l"1hea ..o> mü
.(t:Co L~:-óis anôn.imos que morreram pa- f-1 rus amr:L:-. ~ personalidade do homem esq,uecendo que, enquant.e exis~r ·-· cruzei·ros. Pagar-se-à ~ól1re ';;§u mn
Ir
, ' nós tivéssemos liberdade - a. Jvre e, 1l'l'' ~sso, sempre capaa de at~n- e praza aos ceus exista semp. e .•. luc:·o extraordinário ~Lte -~>tmM5 c' xis
ititeJ,IJ~de de ir e vir, a ·Jiberda'de do qn, atr3.Vés elo seu trabalho, aos re- c:e:nocracut e hberdade neste Pals, tiu. porque. com aquelas elnU>L'La
'iiiálo;;o, do debate :franco e aberto, a ":Rmos maJOre~ das nações igualmente seJ(t con:emorado .o feito gran:1.osv cruzetroo, se poderia r:omprar <>"·•e,a,
ttibPrdade de reivindicar direitos, de de- llVIes. Ag;actpço li V. Ex~ o aparte que dos humrldes p~a?mh1s ,~,ue, con_sa, .. propri.edade, àquele tem·)Q, m'i.; •,oje,
'-fer;(~cr as nossas idéias. Senti uma co- me coneeceu,
grados ,Re!as Vlt<lrJB~ '>fr:'~~md1das _que os quiuhentoo mil NU.:e:ros. o'.l ;_,·.il1
l:nc:·:~o indi.scritível diante do silêncio
o SRa' AURÉLIO VIA NA- E eu a..apesar
1 oonqms .aram, se .e~.ont, .,m a po~to'l,
mente se poderiH adq•lirir a r>w~·na.
.. · ,
do .seu soflnm~nto atual den- propr1'ed""e depois de v, 1ldída ··'o
(!<',' c1amava. E nesta Casa do Cotl- V. -Ex-, nol:ire Senador J8fferson dejt
d
f.
•~•
ã:
·
_
def 'ct d
·
"""'
'
'·
· ~g 1-e;,, 0 , como naquela outra, continua- Agu!a!'.
ro as ron""':'ras p ,,rt.ls.
en .~n o comprá--la pelo preço :.le vt>nc:ia ''
a·emtls clamando e pedindo justiça à.i
A supremacia do direito a fo"rça. d~ os mesmos pnncip!os, o memno rdeR1,
Que funcionário podo;rüt ,<)r<"·_, ....~.
•
·
v
com a meflma bTavurR e clamandt uma easa, mesmo tom"lndo ~:nr•r"o,· teE,tc'munha.s vivas da luta que deu, co- direito u não o direito da fôrça a
j" tt · , ~· 1·t
t, '
timo:~ em banc:os partic•l:>tr;:,s. qo a
.-no resultado, cerca de dl?z milhões tle fôrça do homem civilizado contr~ 0 por qu~ a rn;. ça seJ_a
~· as 1 a-~~: m:üor dificuldr.de eotá no 'J"'g" r,·,ntnoi to, e outro tanto de mutilados e ta cape do homem das cavernas; a luta ~or_maçoe.s ,. 1s;'Jam
a r;a as .~ ,;-"· ., to dos imp(J.'~lo-': 'I Entã.o, vem "·' '""Jrdos que sofrem da psicose de guerra do espírito contra a matéria brutq · ,.ms se fG, .a eça ca.da 'e;;: .n~al,' ea. dos. tt-rrívei.s, tremendos!
4).w~:,, hoje.
a vivêncra democrática, um sentidb ' 1zando a~~ ,;·e~onna& ne~;;;~anas, dt-,n..
sr.
Prc~idente. Srs
Be,H·1-:,•-.,s,
k Aq:wta luta não será esquecida! E novo de vida, a hru·monia entre os tro dos 101
.•. t .• dros demcciatlcos. Ass :n diz-se haver cento e cinqüenta 'vlr.óe.s
ll6.s :.io Grtl!)O Pa!'la;;1entar Indepen- homeJ,~. o reconhecimento do direúJ sempre
a sua vontade, 0 deseJo de cruzeiros em dois 'Iln.s. ot; Q'><~
de.::e --e cre:o que talamos em nome 1 à exisL!r:tcia tl'do '<s. 1 v
.. .' ·elos ex-combatentes, dos combatente, trocentos e cinqüenta, etn tri\.; •-,r.os.
,
._
_
. .. . ~
·. •
•·- c e ou ao <>a- do Bra•il (Palmas)
1 tle <:<Jdo o Sena etc - homenageamos ll'.' cnl!ClO multidões e multidôes de ho- ·
~
' · 'd
·
.
Na Revista do Serviço Púi)lko '•3 •Úll hcrois de Montcse, de Castel Nuovo P · mrns.
..
·
s. · :resi ente. _nestes ~n:utos que aos QUe me icnpre.-;sion1:n. :>li.1.,, ..,.u,
de Monte C:v;tdo, àqueles irmãos que
Na avalanche mo:-rnam inocent,, me res"am - crew qn~ amaa. drspo. d;~c::ll'a-se que só por ·1m;1 :1ção ft,na!
l twh:: deram _ds suas vidas ~m holocaus- E, aqui no Br:a,sil, onde existir'
n~o d_e alguns -:- dese,1ar!a c~mentar ctL·iente. prPc:isa e contiCJ.~Ht ·;e r·onto et..c:'no, Juw.ndo numa Q;uerra cont:·a ex-combatente. ali ex,:'te tuna teste-· aJgum.'ts. d.a.s nunhas mcnsag.ns, ~ue ê·egnirá r~primir o :on~i'?, Jílil':n. O
a s-i.<r,Ta. pela p:.17 umversal, pela har- munha. Mas eu n"''J ,,; uanto~ de
venho recebendo de t(;do o Bra .• rl. E: 3t.ado. ent.áo. convocou ~ m·,,c:Hi'làe
ll1·1'r'u dos home"lS. O exemplo dêl~s mocrat.1J poderl'll;; ~lha~·
ar~ .l~ Jovens pedem que eu s,eJa o porta-voz, par,1 um concurso. E3ta. ate,wr•:Jí'b
al.F':l hoJe clama, dPnLro do Bras:l, olhos da :maior D'lt·t~ dos
com La- no Senado, de '!m. apelo ao Sr, Pr~- ao a pêlo governamental e ie 118 "l,., ..
P•< nm melhor entend;m~nt{) entre 'J:; t-entes i;rasileiros: Sn,tíri~m tu c ~- RrdeJ?-t,e_ da Republica e aos Se.nhc.re~ us:.:iti'lde, a êle subm··1;~~--se. n<'::,••to,
, nL.-.' :' ,. ,,, mantenedores aa ordem .s~- ; 0 org·ull.o entrem~~d 0 d
..n ~- MJmEcros de Estado n0 senhdo de de trimo. e sei~ mil inscntcs. ''"'" ;,~-gu.l ',' a C'Qnstituição, para que colo- PO''""~ 9 , 'eis , , t;·.
e t V~Igon a, q,ue, cumprmdo com a sua obngaçao do os dado'· de que di~1onho .,.., ..,,a1
QUé'!ll os mterês~es da Pãtr'u acima pr6t~~ê- 1 ~ - ~ {;; e ~~.~-m hv~.a a~ pa;:a atent'm para a situação em que êle>. ram t:·é.s mil e pouws
( onr:u ·c.-•J<Js
5 0 ·; ~" 1 .vc:_n e.m~en _0 .o os moço>, .se encontram e lhes façam p8.ra eérca de oitocentas va7a.,_
dp:. ,, cs divergências.
<eu s;('T'lJi~'o
Creio
O -''''emtlc dê:es clama por que os favorC'~rm 'TV.\ ..-,:~ nu pap~, z:ao C>J a just-iça que pn:tendt:m.
qm· em 1961: estamo,<; em 19·n.
po'i 1 1cos em':Jora cada qual defenda ue
:· . ·
~m-:', .} lmplessao de
Trata-se de concursados. o Poder
Em três anos conseu·:Jimc.s a•J '''-:'!'teu, princípiO,'' .>ua~ ideia& e os pro- ~a ~e·\~~g?gra a,h..J~te .tomotu e,m~ Públit:o está de,-;morallnndo 0 in~H- der merc<cdorias de r:Ó:l~ra'ua.ndo que
gra.:nns de seu's pa~tidos _ se é q'le ", . ··f· . ·' éo, .o 1 ;-~cn ~crmeu o dos, tuto do concurso.
renderam. em JS59. )){)r -2xemp:c !JO~
exiftem --- Unham melhor compreen- ~acnrfJCJOSl Ahlp~tetíco, e. aparente, é. O Sr. Silvestre Péricl~s -- Ano' ado. ve:->.tü e sei-; milhõ~.s. uto!""''ll"-"' ..
·são da hora grave por que pas.~a êste supe rcra .
quêles, J?Orem, que de- I O SR. AURÉLIO VIANA - 'r'·'.nta seE.-,enta e sete mil q Ilf,nce_'ll•'' e
Pa;.s .;-. !)PlG menos. num ambiente de fendr:J_TI_ uma d_emocracJa de fato con:;o e ta.:r:tos mil jovens, conc~amadfJs r;e:o vinte e dois cruzeirCJt;. <; 1JH.ndo !J:Yta.s
mscreveram-se,
fora: 11 . a.s em leilão.
h'lrrl"'mi;, promovam 0 de.senvolvimen- c!P. dn erto. e.stao a postos, ao la.do cJe-. Estaao,
to nncíonal e a t.ranqüilidude daqueles l~s, dos ex-c,ombatentes, fustigados de provas, n::m concurso 1o~ malS dlflDêsse:o; noventa e ,,.;, JTil~'.-,ões e
que vivem lF<Ees oito milhões. Wli- 1.~ lado c_omo .de outro_. e luta.n ce1.s dos .J.a reahzado? .neste ?aJs_. ~.e~; .. t;<dc.> mil cruzeiros, cinwienta e ;,im.•
nhcntos r vinte cinco mil quilónletros pa.:.a que nao. pe1can1 a fe em que 0 sa.rai!l t1es. m11 e t.al1r.?s dos .ill~C.·ltOS l"Tl!lh[les cunst~t_nem a. {~~)"'1trH.Hli~~H' 1o
qu cd;·ados.
melhor dC\'3 s1st~mas de govêrno ê 0 D::se]av~ ~r
f;sco:1.s
~...tus.r:c· .·os. ~\o ~e ,J:H1"ll~. pa, ~
''of~·;'· d:~
1
A data está sendo comemorada ~ O SJ:tema . d_emccr:at:co. ccnvenc~dos d1~ S~:~! 1Nao sao" .os org_aos pu?l!CO• que , u:~~~;'.€ Je:r- ,, q~u~~~~}~s F:ed~l:~/ (:~~::;:·,,,,f.CJO doF r•os.sos hel·ót~ está .>en- que, pm Ps.se s1stema. devem rr tam- d"la.am
hav<-~ ..evasao de 1endas em l·h,; .. , T,."'~"· l . l"'r '" o
,.,.l,
· ·- •·· b d
"'
1
· "ém até o 'aCJ'"icio e p··ra impl>ntâ
Viltucle do contrabando q''e P''-'·•H' all_ ... e, ··' .••. ,.J. <os ,_o,,, ._m -· ·... O
c~~ ;;~~l.~a o. no _~ena~o.._ da'" RepubJ](:a i"o em tôd; _u~ .
, o..'" 1...
-~
ser n1al nacional?
. ·-Ci~., ~
B,··_1,·i~.
õ. IJ~ ~lSL ..Av.; ex-cOY\~.oa~-'enL.es. ao Ma- ,. , .·....
a ."'ua p.enliuae, d_ v~n1
.
t ·so d
,.,I n~: üP~'f't:n.::c"rE'' elas n:e::---:1'~~1: ;as
0
rech.n M~l;'cannha.s de Morai~ o nos- ';ceJtor o _de!'lafro. prcgrmdo~o. n:.r2n- ativ;d~1de ~1e~.e~;,t~
c
Aguiar ... "·
J'l59. '10'; , ríbn' " '""so r.braç-.o de co:lJunhiw com aqu~·ló r,o o. prat.Jcanclo-.o, e:;paHnndc.c>, -deo' SR: Au.'h ·-l.io VIl\'' . r
l'?grlld:.> ,..,:r,o-r··c: e,," ..
iOe.~ll que ~.~ _lrt·o~ ao ::acrifí~jo. Q,J; b 8 t_c:r:cto-?·. aceita~do ~ l~~a:
gcnd~) 0' Senarfor J~~fet·~~;~·\d- A·~~:. il:~~
con1 triDta e nove ,nll..'"!Õ2:;
o ~c•.1 sac!'i!lc!o nao te:uha sido viio, t> • ,FOJ_ po1 l~so. pc. causa ms~o e pa•·a atJVidadc eleg·ante. po.:s ':lá" a·.·:rwia~
<' tri:-,,a e um :"'11 ·.:··~7"'1t J<
lllr
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n~;.so tl~:.,x::i~:~ t~ ~o~,~. il~~;~~~n~~.:t·. ,~\.~~ifs~euesr~te~~~E~sep;~:~pl~~~a8::>~fr:~ ~~e c~~j~~l~:t~l~~e-~~;~L~õr!t ~,._~:~~~;,~o ~ 3 .-c~t:, ~''~~~2~r~:~;e;]J~r~n~'ll.~';);'_ d~',J:~:·P~

OS~. Jcfrenc 1 de' Ag11iar- Pernüte: 9 mo; ,·,ou :1trave;; dos S'US pracmhas
V. Ex" um aparte~
I A ·SU&. memóna nve. E'm nos, os que
0 SR. AURÉLIO VIANA --· Pois SE'!'lttmo.< o seu >:acnflr!O.
não!
O Sr. Vwaldo Lima .._ Prrmite V.
_
Exa. tun ap'9.! te?
0 St. Jcljerwn de Aguiar-- Quise~ eu que a homenagem-símbolo que
O SR. AURSLIO VIA!\,\ -- Com
,_;x. Ex~ presta e as recordações que J.odo o prazer,
4

dade que ocupa 0 lu~,·:ot~ r}a ·hf>'lfSt:i- de;co:l!;o de impôst-o ie rPn:'i'L ~')':.
dac'e
~
fka~c;.m com qninz;e mf 1hõe c;ei-P"!"C1O ST. Sii?JPBfre Pe-ric:(l)ç -- L:fcllz- tos e. q~· wenta e três mil ~e>,;c~:1tn, e
mfnte é assi!Tl.
t·:eze C!'1';';2'ros t' eiDllÜ":lta cl'r.';vm
O FstadJ dc~~contou 30"'"·; P1?1'~ c· )YpO SR. AURf<:LIO VL\t\A -- -e a ":'Goto de CG'1sumo. ho!Pi\,~, 0 "lo ,.,.nrl<>
luta_ d.as que pag~un impo.'it.()<'; co:nra: sôbl'i' a quot,., d()'; J.eil&>~. ''"•'Ó'tn.
aqueles que nao contnb,lem o •~ano. \ .sêlo etc. quase cinqUenta e dois mi-
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Íhôes de cl·uz;:iro.-;. Em d;ltc.>e, \:ara 1 à e.sj.;e: a Wi nomeaç:.âo. ü
.P"O e.sso ., qu.e nos chcga1n. Se Ld·~s fôssemo.
• tu e ci_nqüe.nLa b.il.hoe~ -l.e .r;r.ut.·c •(;ljj, \tesp,·ctivo eRta pál'•ódo uo. ,_Mll!i,oE'l'lO 1er o,. apel:s que estamos recebend..
on.-,eg·uiJno;; api'eender ·ne.~"'lil~:> cao do T~aoalho, .sem que r.... ,~a tra,Ju- d& .todos os qut>.drantes cio territór.lO
trabandeaaa" .que reno.er>~:Il ao ta';âo.
nacicmal, d<J.quele.s que estão perdendo
ário ci:~qüei:ld e Ciolb •:r>..i.lhóts em
O SR. AURF.LlO VIA"'A .-- :-.oor-r 1 a e.;;peram;a no poder da cultura, na
1159.
Sem•do·r. muito a.gradeço o -~eu. con- força c:a v~·ntade de estudar para a.d..
l Etn 1000 renL;.::Tam ci:que.nl..a Jlli:· ..-.ursv. no ap.al·t.e q::.1e tne :;un:;r·1e,
qwrí-la, não a..c~d-.*-.riamos as ..sessôes,
Ptõee e. -e:n Hi6l, t.rez.e m.'hóes e :!<.~-. f:±;toutra e do R~o de ~;"''e_x.'~ · ::.. ,..~,_·tas_ seriam. <;o_uunuas, os trezentUt; e
~;to.s nu1 .cruz.el.:ü'.
O Sr. lVIem de Sa -- ::::ao n,., 1J.• fs ,;es~oenta e cmco a1a.s do ano sena.ru
.. sr. Pre:;.>denüe, Sr.s. --3c-"U~d.ore, e a r e as nomeações saem :n;;r>:r·tr'""
. curto.:; para as rec:amaçües qde iriaá';}ria Revista CD Sec·viço !-•.i.i.olk-v I
O SH. A1J1UciLIO
V1ANA ·- .- • · · mcs levar desta~ t1·:ouna a<Js respon1
·.•uem úeeii!W'a que. so po.r .litll1·a _""'à. o esta das
Al·a·· goaf<.,
11ut.:·a
do R.w . oáv.eis pela t>oa a<J.mmistração, pela
·
efider.rte, p;ecba c t'<.mtin ..oa se Gran-cte do N-ort.e.
, t>oa ordem dos negóciO;> púhlicos.
ru:;<>.guh:á repr.imir . o -t<r.atra<~il.'lclo.'
N
. 1·t
d'z que espero\!' pr1c:ente- , Quando o Sr. Presidente João Gou~·~s- atua.is. fu:lc>on.~!GS .Jazem nu-, ;n~n~./~_ :~m~ação, desde que _:_rm de-~la.rt tiv_;r oportu.nidade.- são poucas
~leb porque HW pouvo.s.
. , -·e'o fôra publicado prolbln'Q no,. "''.que ,em - éhr-J'hr.er pessoalmente,
• Um senati.}r pergunt.>J-me; e f.o- i c,-.~ .. " do inrer'nos mas que a no- ~rad1smltirel a 'Sua Exee1ência essall
m nome.ado~. os apJ,ovadClb naquele : m~;~?~:" n"~ cllo"".; e 'o.s interinos con .. <<-aclamações. DeseJamos que o Presifl':ncuTso reahzado em_ hlhl?
.
~ · ·; "-u ,. "'~ , ""
• dos ·
aente da República apoie o Ministro
.Eis uma ca!êa ormnda cto -R>~ Lnudm .,<>Ih1 0 llOrnP..a. ·
uo Trabalho na sua luta r.-ela mora.liOrande do );c;rw. de um .n1oçu de 2•
",:\i·a. carta cil;ada, lembramos a -~ação dOi> .concur~>Js e determine seja
\JS:
v. Exa. que.~ v.aga.s_ eKl~te~ ~Llmprida a sua determinação, porque
."P·t>·eo a v. Ex" Bcnaoo~ A'.lrP-.
l·)vnJtJrme puDHcou o D.O. ae_ 3 S. Exa. está sendo driblado, usa.ncto
·uo_ Via:na._ di.énunciar ?us se. ·..u; -pa-~
-de ieverelro -de 19.61 -- Re~luçao wna linguagem conhecida de todo Q
t•e;o. ., ao G<W<"''no 1!.1€, ~:m cte7.f'l:ll--·
Especial n'! 42 da Com1ssao ~e povo bra<;i!eir.o. Que o .s,i.stema d.o mebro cte 1961. o Gové.;·no r~!:"ra.i,
Cws.oiflcaçào de Cargos. or~:ao riVJ seja recpeitaéo, que os concurQ{;rav.és- do D.4.SP.
•""Zi!ZJU em:
anexo aJ DASP. anexo do Gl.lve_:- .-;ado$ preencham os claros aberto.s,
todo o THnwno Nacwnal, u:n:
•
no• e na.da impede a nomer,~an 1
cencm.so .a fm1 de seleCJon.:r con- 1
Ci% aprovados,
tudo. levando ll
_Sa~ernos, Sr·, Presidente e Srs. Se.
didaLo, à cfit:rreira de Ag.em.te FisC!'f'l' no faw de .existirem manonadoJe>;;, que Ja está pronta, prepav:acl!l !;ÜtimpO:}sto Aoduaneiro. SbmenDl'll..S p·ouc.o éticas,. me:r;os ai~dll
.t\a., um~ emenda para ser apresentada
te -em junho do ano ..seguinte,
polí.t.i.Cils, . contr.á.rias, .ate aos m- ~ proJet_o de ~l'liiHmto do funelon~&(;JUele ó~gáo d 'l.Pre.sidência .da
teré.;;;;es naC.i.Gnais, uma vez que a !Wsmo CIV!l e m11i't~T, VIsando a efetJRept'lbhCf: publicou o resultado
e:vasál.o de que se queixa o nosso 'Yar 08 nov·~s intffl'm~. nome:;,dos há
désse ooncu;·so com 3.454 .candiGovêrno (no terreno econômico\ 'I'GUOO tempo, em detnmento de tod~
dat.os aprov:-dos - .do,s 36 mil i.nsestá à.s voltas dos trezenttls bilhóe!; GS concursados do Brf!sJl. .
critos -- para cêrca de 760 va~,.-as
de cruze>iros cqu&ndc .as .despesa~>
Para eG.nc1.11ir, S.r. P.res1-dent.e, lere1
do nível ini('ial, afora um grande
cem 06 387 Fiscais .que devem :;;er esta :nensagem do.s e.~t.udantes . unl·
nétmero de cltl!'I)S e:<ci>tence;; rw
n:-; 1:wadas cheg.ará
sàmente a ver,,l~an,os da nossa Pátna. a.traves do
m.eio cia caJ·:·eira.
·t!';n-ta milhões);
. »eu o-1·gao de ela.&se:
O mJ:iSlli'\'ü_..t,a
L1ue ·he f;SC/ ..~~'~,!
:--róJ:·, elege1nos ês&e Govérno, de- '
tLê):
E1:• ..e um jov.em Jni·:~:r.>Jt'lr,.o ''e·
fendêmo-lo em agôsto-de-61, .sub27 anos, ca.n~t:d~tD ~·p~·av'tdo -:-.~,e
m.,;_erno-no, às provas do ConcuJ~W
~OT.A OFICIAL
concuTso~ con1 a· .n~dia gê~··~ü d:.:
e iü:?;rany-; 5 êx.1t.o com a aprü'_'açao,
A União Na.cional dos Estuda.n7<6.45, de .çlatsitica;,:ão
nt!rl<'na.í
c:.>nllceemo.; 3:; disposiçües 'legai&
tes <.UNEl vem :~c público forrou.
(i00" lugar) rC"alizot<do, ~':n
>'iqur: regem a máquina administra·
lar tun prote~;to contra o govêrno
g.or de semp.re, ccmo 0 são todos
ii>a e estamos espantados com a
fedt•ral, e para êsse r.rot,esto soliós
concur:w
pro:n-wvb~ }:*i o
a;:: ncie do mesmo Govêrno QU>'
cita a atem:áo de todos cs estuDASP ·
•
e\(':;;eno.s e def~ndemos, 0 qual .st'
dant.es. do povo 17m geral e de toNt>,
é!Ua.l:da(ic
_,._
e.':,,_JOa!!k •
Ih'2·a. m,just.amente, a no_mear "~
''•.~. r!',·lant~.. te"m r~__,_.,..,.,Jnsa'-. r·ll'::lade
"'a.unt:cim_t.J,
. :_v_'t'(<:_<~',_t. m. ~n.te ilt-· 'I
.
"'·' d
''""'
,,
..,
i"""
COllcuxsa~ics, c:ntraria.ndo o ln...
- VC>
:;ry:·e~l~~~~ ~~~;\~~:o ,~:~omti~;·" ~;· '~:
te!'c:õEe na::ional •pela evasão di!
~~!s. ireçao da vid;,c púbblica
pobre vritva de um ex--,t:.·'.'l{lrl!' du
din;1eiro.s pú;))icc.~l e lsu~T,~~~;
<Interrompendo ''· lei.tura)
D.C.T. cw.;:flcado como 05 de
do os .que venceram pe o
"
_
do ;\1eritD à espera constrangeoo:-a
Aqul a nota .dos estudantes conta
Jingua in 2_; •;a "chamam de "A •
SELF :W.úl.DE MAN". '-'·enno :o,;..t,er
dos que podem ·perder a esper.:m. o cas:' dos c<mcursado.s.
à porta de Ve~sa E--:< para .JUf.l
ça' Francamente, Exa. ni.o _atiRa(Continua lendo:)
lb.e te~1ha cGmo .!JC'J 'ifd'Bn:,;.t~r, -a 1
mos com o escopo do Gov.arno e
Há dois anos, o govêrno real!fim .de .o1; meu,., clin'i'o" não serem I
Pl'r~-arnos. apenas (Como Bachawn concurso para seleçáô de Fll;·
e:,b\linadc~.
·
ret nn Direito que somos> em que
cais Aduaneiros, pa.ra p:·eencher
11: úf
'i· tL'o
" na•' o- "' ra
Qi.:fém nãJ respeita o direito alheio
387 ve.gas. A UNE. a convite do
1
DA.SP. parti2ipou da fiscalizacão
daí!! provas. através de 718 estu.
mem de amanhá. •1ue <.cTe:.:h1 110
nos, a" p,·e:.-ic\Pnte. G~. DPpntado.
dantes. em Ldos o~ Estad-os.
fl!tU '0 do H:o:-:11, '.;.,:ter ~ po:·t.a
Gran.:."
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Estuda:lt.o~s foram COllVQ.:;a.:.. ~ p·. a.
fiscalizar {) .con~_UTW.. Il\laE .te:·nL : -" "
êste, p:rocla.ma:::a.s <06 eleltcs, o.:,
.tCJ~riosos, iii parou; nãJ f<:'F,l~t n:.,,
QOS 0.S \' ll-€ t.inha.:n C0!1Ciiçüe'.
E teJ·;xüna:

"Se : gové1~no quer nJrc:..:·;)!:' f~ ''>
ap 'dnnlladc~.
então n:-1o !· ·: ....
cG""lcm·so. Fazer concurso e r.:·:·1 ..,
náo respetta.r o dic·eito dos ar~ .• -..,-'Etdoo. isso é uma farsa, un1a -~, ~ •
vude .que expõe o g:evêrno à rep,~< ..
sa pt>pu~r. a-0 deserédito p•:JL;:~·)
t!. ao f,t;r:wo moral..,
Sr. Presidente, ês.te mem~;if.J e loet
3 de março dêste ano da Graça ae
1963.
São a nsos que fól.Zem<l6 e o a,pê: ()
que le~·amos ao Chefe .do ExectHiv •
numa oolatJgração sin::era ,:;;.Ta c..•;e
haja ·es.pdto pela.s c~ncur&ad-o€, p3c'"'.
que os seUs Ctinm,c"f: .ejam recon~><·,· .. do.s, para que e.t:ta Qn.cUi cea,se e o pri;:.
crpw d.e autoridade sej,a r.esjíleita,cl:. ;.<<)
é re..<;.peitada a autorida<le e reconhecido êsse pri.ncJ!)io de autor;dz,ne
quando a justiça é 'feita para todc}S
sem ..;ualquer cU.stinçã.Q. (Muito bem,'

O Sft. PRESIDENTE:
•rem a palavra o nobre Senadcr Be•
zerra Neto.
. O Er. Bezerra Neto -

(Não fOi re•

vzsiiJ pelo orador) - Sr, Presidente e
Srs. Glena.dores, pedi a palavra pa!·;~
uma d&mUnicação fi. Casa.
: Todos l'tl'Ct'l'tlheeem que os prob:Pm~lS
i d~ ErM~~ia. são 05 mesmos de tod s
: nos l:>raslleJroo. A própria idealizacãl)
r-desta C'B;pital, eomo um acont.e.r-i•
1 11?-"J?to histórico e social na vida br::~.
J slle1ra, g.rav1tou em tôrno da asplrac'io
1 e
do .ce-ntimento nacional atravt"s 'áe
mmtas e muita.~ gerações.
Sr. Presidente Srs. Senad·:rr:;. s.:::J;.
Janzo-1.11e com a iniciativa da r•ãn .,
ra dos Deputados, através do SeJ;j'1 ~~;
Depu!ado Amz l:la.dra, a respeito oa
ocorren~1a que se está registrando lla
Fund :ao Rosprt?.lar do Distrito Federal o\1, especificamente, no Ho~:. i: a!
D1strna1 de Brasília.
·
T~dOi> sé< bem do empenho pnmo: ,.,, 0
com_ que f01 rdeal!zado e p:·oiPlo;~ 0
1
aque.e
_hospJtal. É urna obra em q•;e
~e C?U.JUgou o pioneirismJ e o an1:H
a Cle1'~ta, t)rocurando projetar, na v 1 da pratica, no ambiente s·:cia! aqui
process'ldo. as conquistas da Ciênc:r,;
no seu aspect.o máKimo e ao lnf'!>mo
tempo,
conjugados êstes pr:r:ó,c:tos
num sentidr.l mais amplo de adc\:1~ ao
r~tl~.} e às pesquisas da evoh!ÇÜo c;~n

1

se ten1po UvCs.~emo~
. Inft -::zm~te Sr. Presidente. o H o:,_
Até hoje. a maioria dos candidatos classificaaoô ainda não foram pJtal. D1stntaJ de Bn~siliá não E'-' 2 " .
c:u< as de conc:ur~aoos para
po-u
a:; de!01mações que em tam,a~ o:lde Prevldéncia Sr-rnl 6
nomeadCf; como .seria de d1reit.o €
do;; ,;~,._, EdJ.. c"''· B .,, él.Vt" :L no,~ ..
trns :Vlin'.'' e>·io· de cJncun;a·
tras 11lStltuições e em tantos outrc-+"~
também de just.ica irlcontestável
tes de ~-ano pe-:·cllda,s (o.LJ "fl8.-l d-::.lr- 1 P--J l~ ou ,'··.
l Jt •
.:,,
~ e Ut.'
Entretant-o, cria.ndo uma situaçà.Q seLares da vida brasileira <Jco:rem e:n
rt:tidas. até mesmo •.-oor" os iJ..rr1s; do:o_ qUé o,~t1veram notas 85 e 81_ q. ·
ao&etrda, o govêrn.1 preferiu no- fo~·ma sempre crescente.
e compêdio.s. '·O 'IE!I.1PO-ql~ ó e.sr.a0 vfr:no .:•s seus _esforços n~o.Ie
O Pedido. de Informac:ões ào nobc·e
mear em primeiro lut?,ar uma canMOR.F..s··. Q 1:ãJ a,!~uaüzad:,, t~stá cerritCC'l:h.s cs seus a,l:·eltos pc~·-e~ ~a ..
didata protegida, clâssificll.da no Deput ,::o U :z Badra refere--se • 1•m·1.
a frase Jat~·-~1~J· de Cíeero·~
do~·ra.n~íiro pc\ra 0 F~-~~iC.{'r tr c..a Re.
0
ccorrência
que reputamos gravÍ.~s1m~
concurso em 158E lugar.
1 Fa:J/1.!10
O SR. PRF..S1D.E::NTE
púbil~a o tt'Ol' da:, t~iut;,.; ééss<>: moO artigo 13 d3 Lei 1. 711, de p_orque ela se projetou para fazer Yí.:
ti~ws
doi:;
llu.strados
médicos do lkf,·
soar os tmzpanos • -- C:omun1• ·" ·w çus. Muitos dêles vl'·thnrn:· e semepre '
. 28-lD-52, dispõe que a nomeacão
nobre orador que só d.is;Jút' J~ <'idt'O oe;r,máeram os direitos do at\1al Predos aprovados em concur.s.o déve pJcal. D1stntal de B1:asilia, \'?r·d;dei.
minutos pa.ra terminar !:eu dis,·m+'O. sidenk da República
ser feita na rigorosa ordçm de rcs C!entLstas - com justiça o p:·oclama';11~\s os D1·s. J. F&-n:ni, .i.J;·ern e
P?r haver outJ·o Sc•!ladm·. Jlscr _!<' _nos
.doje, passei uma nora ou ma:~ cr.·m
clas.sificaçâ·:O;
termos do art. 167 > 2'1 , úu R.egunento. 0 Ministro da Just1ça e, depo1s. com
''bso [{arente o direito de p1·e. er:Hrl'Ji·-~ Ci'·.m-gi~o. e Amador Camp ··};,
ferência de cada candidato e, ao ~~o~~f~~- oa Fart!ldade dP M';dicina
Interno·
T- ..•~
_ ~ ,
_
0 Ministro do Trabaiho e Previdência
mesmo tempo, dá ao govêrno um
O SR .. ~<\~.•-';-l!.d~
--_.~Na~ Süeia.\. ítst_e, quando lhe falava drstal;.
ser1a neees..~a.la a clbcao '.,:.Lrr.... ni.a..t cariP., recebidas, declarou-me: "\ii··
criténo justo. hone:t-o e decentot
A pretextc dp que esses dui.s m<'·ct:porque., ac;·ect;~.a.~l~t~ .,na
tJ";-a·,• '\ ,de nhR l~Jta. com.; Ministro do Trabalho
de evlt.at• um desaeêrto."
~~~~~~~~ms~~
~~-a~o g~~o~~~~J~,'-~1~~ Dn~~
10
1
V._ E,~; S 16P.e~,d-.b.E' - • · ' " .. •A>· ~'':á just:unente sitCJada no quRdro
Acontecet~ qHe o candiciato classifi- c~nsa.s q:te rocam ae perto ao· ,, 2 n·;c~
tlf~as;~ ~';;~, Su ~ P-:rm:tc· v._,.._,r,
v_oce me traçou. Já pmibi as no- cad.J no l.a880 lugar fo1 nuinea~o à· ria é?.ct~fiU~l;;tn~tão e do funcl~"J::.~~nr~~to
Ex' um_ apa.r·tf>?
mec,çoe.;; se,m ;o:;cur.so no setor que a frente dos outros!
1-:ln.rpe . HrAmtaí e na $Un re,qchc com
. .
O SR. AUF.b:Lli) VI.\'\A __ Pois m,rn t\,t!l afe"o.
11
01a, se o go1·êrno pas~a POL' ci .. 1 ~ ~-~ en~:P:ljsta c~n~ o .Sr .. !\G~.·.-ú~:t~·8 dá
não.
,
Pos-;o declnra.Jo publ!csme:-Jtc'! per1
ma da lei e do di.reito nomer.ndo v~L~~·-,.- 1 ~ i~~- aqueles dors facr:J:LniO SR. MEl\l DE :~A _ ·:erntl-''0, ~untei-lhe.
um canclidl.lto mal elass~ficac:o, é
ara ;.,~~a -· ~ r~mo, digamos va,vula
cor.~ tJdo o vi;•or
;"·~,we·t.o
oue - Pois. não. Pode declarar. E.sVn enclaro que isso constitui uma de- r; , "·. :Pe a expans§.? das autor:dav: Ex" faz. ;renho. tamMc11, ·eceo;do ccdrando dificuldades. e grandes. ma~
, <t'd d
,
b
~
, ... ae~ max1mas da.s quals depende 0
inúments cartas no :n,,.,!no sentido. ;Jret.enJo levar adiante a atitude qw!
~~~:~"
td~s~n~s~l~d~, us~~n~r~,~~~ Hospital Distrital de Brasília.
Tenho em mi:\os. uma o tra cpe me tsmPi no inicio da minha gestão no
abuso. é gue a UNE cumpre o deRefiro-me precisamente, ao Sr. se ..
remeteu um alagNcuo .... ·oUP se diri- Ministério do Trabalho"
ver de protestar. Entende a UNE ~retá:rio de Saúde do DJStrito Federal
giu a mim não sei po1· que motivo , Re:,":p-osta · nosstt: "Pode contar
que, com a simples realização elas a frente do cargo há _poucos meses nas
porque não c ccmhe~o •l .Sr. J:ilia.no r.:n:Jseo nessa sua luta. Vo:oê não esConeia Maia, contenon2o -de \1oot;a ~ará só. Até inimigos políticos o aplauprovas, sua função fi.scalizadoi·a condições de cheofia e, ao Chefe de Ganão terminou. e ·sin1 deve esten- tJinete do Ministr-o da Saúde.
:mx~. Reclama que há C:ois aJlO~ ·fê7 dirão!''
Çoncurso ~a J.n&pe1.or ao J'ra9Rlho,: Dout-ra feita, se oportunidade tlcie.r.se até à final nomeação dos
Está :pnwado qu~ mojjvQs pessoais
J'ill Qla.ssifioado e ·até h':>je cs:mtinua í vermos, iremoo ler ês.ses apêlos todOE '
387 candida.to.s cla.ss.ificad'::s.
1\a.scidús da decisão dessas duas autQ..,
de um

po:.1ti~o.

or~cL.ac1o<h~ q~te

cof_~::-.:l.Dq~'~
..a·ê_r,e_c_,_.n··'·~·~~-~.iz.~_:_;_;;.~~.· c~~:~;r~---~ . os
_
.
- _.
-0

S!~. Prc~i.jent.e,

J.

v;_,.:-J_::...

I

ltrw
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'J'ldactes motivaram a injustiça oontra
Dr. Farani e seu eminente colega.
Foram êsses dois médicos exonerados, tiveram seus c:.ntratos de trabr..lho rescmdidos e na notificação ex.
pe;c1da ficou exarado que se tratava
ode conveniência de serviço, e que esta-vam sendo chamados para receller a
de· i da mdenização.
Rescisão nula, Sr. Presidente, porClue com a reação naturalmente hav1ê.a e ante a repulsa que o ato enc-ont.rou no seio da: coletividade méd~ca
<lo Hosoital, no seio daqueles que connecem· os dois ilustres facultativos
já outros motivos. de m:do verbal,
procura.riam lançar contra a interpe_
lacáo.
1' ante o pe 1.do de reconsideração
<laqueies dois médicos, indiscutível na
s:.m tormulação, na sua documentação
e na sua fundamentação, o que fêz a
Presidência da Fundação Hospitalar?
Reconhecendo a nulidade do ato da
(1f'missão daqueles dois facultatiVGS, o
Presidente da Fundação nomeia Co·
mi<Rão Especial para estudar o caso
fia. demissão d-s médicos. Mas, ao
m~smo tempo que nomeia esta comiss<i o, ratifica o a·to de demissãc., torn.c ndo seu_ ato nulo, que não havia
~;i(to seu.

o

Ora se foi criada uma cOJ;nissão
··e fÔram levadas em c· nsideração as
s Improcedência dos motiVGS ex"ernamante alegadGS; se tudo isso fo1 aceito. e nom~ada a. Comissão, seria justo
que os dms med1cos falLsos voltassem
a ocut:ar os respectivos cargos pa·ra
a~uardar o res~ltado dos estudos da
Comissão Espec1al.

f'

a tegações de defesa dos m~cl!:os sõbre

Sr. Presidente. lerei para ccmhecL
m•~nto do Senado o pe:lid-} de infor·
nuções que o Deputado An;.~ Badra
ct:rigiu ao Sr. Ministro da Saúde, e
c:m o qual me solidarizo inteiramentr ·
(Lendo)
1 d

o·
.• t •
0
n a, a -se segum e·
1) Porque não tem -<ii:> exe·
cntado satisfatól'l.amente J plarn·
n1~díco nospitalar de Bra~'íl.l''
2\ Qual a capacidade plotneiada
de atendimento do Hos;)ltal Di~·
tntal? - Nas condições at.uaJ,
sem a conclusão de '>Uas obra~
a ollantos mil nabitante~ J Raspital presta assistência?
3í As m~tituições que m,mtém
convênios com o F.H.D l•' llr~tltutos de Previdência etc.' estão
em débito com ê"se órgãq>
A
q•,an·o monta essa dívida? Qu~is
a~ providências tomadas pêla F.
H.O.F. para a quita\iãO d:1 mesma P desde ~.:ando? •)tn<s os
resultado; aJçnnçaaos Cl>:n a~ me-

dH'las tomadH~?

4 l'!.m que razões baseou-se a
Fand8çáo Hospitalar
:>a:a te~-

Dist.rital de Brasília. A esta institui-'
ção modelar e básica, infeli~m;.o!J.t~.
por fôrças estranhas e pela -t';:io cos
próprios podêres públicos. têm sido
sonegados os elementos técnicos e materi.e.is capazes de coiocá-la em s·.m
grande trilha, de hospital-pa..:ilã,, de
todos os congêneres da Amér:ca L'ttina, quiçá do mundo.
Por isso me solidari?.o com <> Deputado Aniz ·Badra pela. sua mic:etiva.,
porque reconheço que os prob\P.n1as de
Brasília - especialmente o iesta Ftm ·
dação Hospitalar, projetada, idealizada
e posta para funcionar como entidade
bãslca, exemplar no mundo cientifico,
digamos - 6ãO do int~rêsse d~ to.ios
os brasileiros. E' ainda por est.~ razão
que dou, dêste fato, conhecimr;•1t.;> oo
senado da República. \Muito 'Jem).
O SR. PRESIDENTE:
Sôbre a mesma projeto de Id que
será lido pelo Sr. 19 Secretârb.
E' lido, c;poiado e despachadfJ às

XXIII, acêrca dos problemas que
mais preocupam a humanidade, re!acionados com a paz mundial.
· o perigo, realmente constante, de
um conflito armado, envolvendo o
emprêgo da energia atõmica imtântaneamente .libe;ada à ameaça a que
a humanidade não pode ficar indiferente.
O ,Papa João XXIII, com o agl:'do
senso de realidade que o caractenza,
fez uma análise simples e sincera da
situação de instabilidade que en~ol
ve 0 mun1o, externando : conce1tos
que tocam de perto a real:dade do
Brasil, engajado como esta. no c-.mim·o das gra;1des adaptações eco-:
nômico-sociais.
Sala das Sessões, em 15 de abril de
1963. - Vasconcelos T{)rres.
I
O SR. PRESIDENTE:

Abril de 1963
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução n~> 8, de
1963, de autoria da Comissão Diretora; que dá nova redação ao
art. 143 da Resolução n" 6, de
1960 (Regulamento da Secretarta)
- em regime de urgência, no11
têrmos do a•·t. 326, n9 ;)-c, d& Re·
gimento Interno, em virtude do
Requer~mento
n9 74,
de 1963,
aprovado na sessão de 2 do mês
em curso - dependente de pronunciaow,ento das Comissões.
De Constituição e Justi<ia e de
Finanças sôbre o projeto e das
mesmas Comissões e mais., da Comissão Diretora sôbre as emendas
apresentadas na jase prevista no
art. 407, § 1~. do Regiment'l

O SR. PRESIDENTE:
Solicito a<> nobre Senador Aloysio
de Carvalho, n:bstituto eventual do
Presidente
da Com:.::são de Constituiltste requerimento depende de apoia
Comissões de Constituição t Jus- menta - •)s Srs. Senadores que o ção e Justiça, se dig·ne informar ,:.,.
tiça e de Legislação Social, o .,e- 'lPOiarem deverão permanecer senta- Mesa se êsse órgão .técnico já tem
guinte
designado Relator para a matéria.
d~~ndo evidente que o documento O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
Projeto de Lei do Senado
cuja transcriçã.• se pede não atinge
o limite estabelecido no parág,·afo
Sr. Presidente, está designado nesn9 19, de 1963
único do art. 202 do Regimento ln- ta Comi~são o nobre Senador Jeffn·Torna obrigatória às ~?mp• ê"!a:J terno, será submetido à delibaração son de Aguiar para relatar a mai,c;u;a.
O SR. PRESIDENTE - Tem a paque empreguem mais de 100 \Cern) do Plenário, independente de parece1
operários a construção de cesas e da Comissão Diretora, na Ordem do lavra o nobre Senador Jefferc<on de
vilas para os mesmos e dá auuas Dia de se:: são ordinária seguinte.
Aguiar, para emitir parceer, e1n nome
dê ·
da Comissão de Constituição e J:.tst.i•
provz netas·
(Pausa) .
ça, sôbre o Projeto de Resolnçio nú(Do Sr. Vasconcellos Torres)
o SR. PRESIDENTE:
mero 8, de 1963.
O Congresso Nacional de.::re~a:
sr
19
secretário
procederá
à
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR:
, .0 . ·
t
·
t
A;rt. 19 As emprêsas industri•JIS com /leltUla de ou ro requenmen o.
. sr. Presidente,
solicito .e)am-me
i mais. de 100 tc~ml. empr~gados .t'c_am
E' li1o o seguirt~
enviados o projeto e as emendas apreobnga';ta; a con~;trU!r casas e Vll.ot~ para ·
.
I sentadas na fase prelimmar. \Pausa)
moraclla dos mesmo~.
Requerimento nl! 98 ' de 1963 formar
o SR.a v.
PRESIDENTE - DcV:.J in·
Art. '.!9 Deverão essas emprês~s
Ex~ que as emend'ls 1cconstituir um fundo para .>C·I~IP-I a:,
Requere;nos com fundamento no' ram enviadas à Mesa na fase inicial,
despesas com a construção de Que tre- arts. 214, n9 2 e 214-A, do Regimento pois jà estava esgotada a fase de di,~;
ta o artigo anterior, na base df' até Interno, as seguintes homenagens de cussão preliminar. De modo q•1e V.
10% dos .lucros líquidos dos Da lanço,.; pesar pelo falecimento do Dr. Jo:e Exv terá de se manifestar ;;"II)L"e fi
anuais podendo a respectiva i!::>m·tàn- de Mendonça Clark, que participou, projeto apenas.
ela -ser incluída, como despa.H., :no com dignida <c e brilho: dolj trabaAs emendas serão lidas dep<Jj~.
balanço fiscal, para efeito de '!álcu!o lhos desta Casa, na legislatura ant~o SR. JEFFERSON. DE AGUIAR
de impôsto de renda.
r!o 1 , no exercicl > da representaçac - Sr. Presidente, meu equivoco deArt: 39 O Poder Ex.ecutivo regu. do E~ta.clo do Piauf:
correu da circunstân~ia de consõ:lT
lamentará a presente lei no praz!l df'
aos avulsos que as eme.ndas foram
. 120 úias da sua Pt~blicação.
..
a) inserção em ata de um voto de oferecidas na fase prevista oe1n ;<rt.
~rt 49 Esta lei entr~1·á .~m <Igot · :>rofundo pesar;
407, § 19, do Regimento. E~tatleiece
apos. a ~ua _t"egulamenta~a?. ''<'Vo~ada; · b) apresentação de condolências à essa disposição que as reformas !l!as rli:oposiçoes em eontrano.
l família, ao Estado do Piauí. e ao P~r- gimentais serão apresentadas em três
\
fustzjicação
j tido Político a que perteucla 0 extm- sessões consecutivas,
permanecendo
r.o
as propos1çóes em Mesa, agua.·oondo
A proposição configura-se :te real
Sala das Sesl'ies. 15 d~ abril de emendas. Dai meu equivoco.
!interêsse não só para os emprçgroJ:J~, 1963. - Jp_jjerstn de Aguzar: .-:- CaSr. Presidente, o P1·ojeto .te Re~iO•
1como t:m11Jem para os empreg;Mio:·e-~. tete Pinheiro - Silvestre .Penctes -:-'lução n9 8, de 1963. estal)e\ece mecom Implicações
favoráveis para a Nogueira çl'! Gama - Guzdo Mondm didas relacionaeias com a lotação do
ordem •;ocial. As c:onveniên~i.H, pa1a _ Vasconcelos Tôrres - Vivaldo Li- pessoal dos Gabinetes: Ga!:i!nete do
todos. de os empregados l'f~si•l\:·fm ma _ 4.luysio de Carvalho - Eur1co Presidente, do Vice-Preside'l~.e. do 111
em cond1ções condignas, perto 'ÜJ pró- Rezende _ watjreao Gurgel - At- Secretário, do 29 Secretá<'i'J, dos 39
,rtrio JOcaJ de trat:•alho são ~bvlots, d~s- tilio Fonta"a _
Bezerra Netto - e 49 Secretários; Gabinetes dos 19, 2~
, pe!lsando m~wr.es co~e.ntanos
.Jã Pessoa de Queiroz - Rdalberto Se- e 3 Suplentes. Gabinete :lo t.lc1er da
· ex1s~em JOuvavPJi' . mlciatlvas oadl· na _ Josaphat Ma ·inho.
Maioria, Gabinete do 19 Vice·L.tdar
'culares nesse sent1do. mas a ..-enHa.- 1
da Maim·ià, Gabinete do Líder da Mllização da medida impõe-se Pa~n o
O SR. PRESIDENTE:
noria, Gabinete do 19 Vice-l.íoer de.
t.em-e<tar soc1al e maior pndunvireque~ime·uo
lido
não
depende
Minoria, Gabinete do Líder de Par0

I

I

1

~:~:~.i~~~tt~ft:Fi:~~;~~;7,'~1~r;:.~~
~;~=.la~~~:~;~;~:r~s
1~~rr~~
~ifiPntt>
Pl~ESIIlEN'lE:

· r,bril de
da Associação c:o ::orpo I 0 SR.
outro Che'~ do 1!JenaJ.
til'1•ento Mi>rtco ·io T-ID;;pi :11'?
O Projeto irá as comissões c'··n·pe
!il ~ da ('OmPE''f';"i t ·hl C·-·n- tentPs.
~e!hfl da Funda~áo HG,pit 1la,· ou
Sôbre a mesa reqllJT'imento 11· :' 3er;\
fie ''211 t're:,it'lew~ 1 •·e~,-~_ãa r!P tido pelo Sr.' 1'! SPUetàrio.
conCJ·a I os de tran:1,n0, de méàicu''! O ato dP ·~ ,~ ;.fin ctos c'c-ís
E' lido 0 seguint1.
con1ratos citados ~o' da atttorla
Requerimento n? 97 •. de 1963
e rPsoomabilida 1~ -:i o Consolhfl
Dirl'tor ou do P"e<;i.ipn:,, da F·m·
Senhor Presidente.
d·>n~o Bo~nitalar? P0r que sàmenJI.To.'· têrm{ls do Reo..:imento. reque:rr
tP :Joós a :·p,cisão rio~ CG:1rrn:n•·
•
.
toi in:<taurada CO'!l'>-<to· de In-· dr' V. S., a tmncc.ição. nos Anaí~'
(J'JPrito~
àr• SPnado I·ederal do artigo entituo • t'iláo ~e ria 111><0 1ue a ?n·- iado "Encíclica pede de'iarm amento
fndenem da F'nndaçiio Ho~pitaJar !medlatn .Jara :;il.lv:u paz", pnblicadn
readlmitlsse os dois mMl~os llt.l> n,, "Jo~·nal do Brasil'• de 11 de abril
a conclusão dó mqu.:•n"o mstat•- corrente. e cuja c.Jpia estou anexanrado?
do ao p:esente.
Sr. Presidente, é de mui~a ;7:mor..
Jusdticaçií.o
tància' êste reauerimento ie informacõP 8 . 11:le resolve. abrange, ~.oca r!";~ I-o docun'~nto cuja transcrição nos
mr..nte lie modo absoluto, e '!Om pro- Anais desta Casa do Con~re,so· esfundida de, todos os verd>:deu·o 3 pro- tou solicitando, represente uma anáblemas e as graves questões ·que ro- lise oportuna d pronunciamento que
deiam o funcionamento do Hospltal fez Sua Santidade o Papa João

Ctin'ro

(Seção 11)

l'

1

~~:~~~~:~a::l:s d:uedi:cu:;::~am ~~ l~Jt~~~·. ~a~~J!~~~~;;;~~~]:

dP

.

:'(uuram

_JermaLécer

sentad{ls.

·PJ.usa\ ·

Está ap"ovado.

A Mesa:. associando-se à 3 justas
L.m p.aç·em 1Ue 0 E·enado presta a
ex-Sem.dor José

Mendonça Clark
•t~ atuação nesr ·w;resso Nacional. e
'lro-·Id~n~iará para que sejam c um-ddas as ··olicitacões .;o·1tidas no re"H'"imPnto aprovado.
0 SR. PRESIDENTE:
"I:'Es81ta a sua bri!'-

Casa

tR

·'"l

Finda a b.ora io Exppdiente p9.ss:tse à
ORDEM DO lHA
Comparecem mais os Srs. senado-

~es:

Eduardo A6 smar - Mourão Vieira
- Sebasti~ó Archer :- Dix-~uit Rosado - Dmarte Manz - Pmto Ferreira -. H~ribaldo Viein. - Eduar~o
Catalão - Ade>lpho Franco - Antonio Carlos - (10) •

de Comissão,
Gabinete do Diret'lrGeral. Gabinete do Secretá.rh-Geral
da Presidência, nara Serviço de Impressão, Gabinete do Vice·UiretorGeral Administt·ativo. e Gabhete do
Vice-Diretor-Geral Lf'gí.f<lativo.
Estabelece o ~ 1Q· que são "UanUt!O!!
como funcões gratificadas as existentes nGS Gabinetes dos Mem'Jl·ns r:!e.
Mesa, do Líder da Maioria, rlo Líder
da Minoria. e do Diretor-Geral, de
que trata 9 Resolucã.o n9 5, de 1960,
bem como as gratificações •Je representação .lá arbitradas, e o § 29 que
.)~ Secretários dos Pre>identes de Comissões se .. ão os ~ecretários das resoectivas Comissões.
Verifica-~e. pelo emmciouio da mlt·
téria. que a proposicão é consi·HuJio·
nal e jurídica. nada havendo que obste Rua tramitação regulfir.
Assim. a Comissão de Constituição
e Justiça ooina, sob 0 oonto de vlst.a
constitucion~l e juridi.~o.
peta orua
tramitação re~n!lar, nos ~êrm~ do Re·
gimento Interno.
lt o seu parecer. <Muito bem r
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EMENDA N" 2
1
Entretanl'o, essa função foi omiti- rio e contarão com a seguinte lota•
O SR. PRESIDENTE:
da na enumeração constante do Pro-~ ção:
Tem a palavra o nol>re Senar'Ol
Ao ~ 29 do art. 1• dê-se a segum- · Jeto
.
Mem de Sá, designado relator da Co- te redação:
s~Ia das Sessões, em 15 de abxil d-:..
1 A1l~.!Iar ·
miss!io de Finança~·
, •· ~ 2~. A função de Secretáxio de 1963-. Argemzro de Fzguezredo •
~~~~~~~~~s de Economia, Agricul0 SR. MEM DE SA:
Comissão será exerc1d~, cumulativa- '
EMENDA N 9
tura, Polígno das Sêcas e de Legi?l~~
5
Sr Presidente,. Srs. Senado~·~s. (lu mente com as de Gabmete, pelo Se- ·
ção social terão o mesmo Secretano
ponto de vista da Comissão rle Fi- cret'ário ou pelo Auxiliar do respecArt. to. No texto proposto para o e contarão com a seguinte lotação·
nanças, nada há a objetar ·9
ti vo Presidente, J)Or _designaçã_o ~ê~- art. 143 da Resolução n•• 6-60, onde
1 Auxiliar.
O projeto no seu artigo 1 trah Oa te. Nesse caso, ficara _o fun~10nano se diz: "Gabinete do Secretário-Ge1 Motorista.
lotl)çào de funcionários pelos c.!ven-os suje;to, no que . d~sser. respeito aos ra1 da Presidência'', diga-se: "SecreAs Comissões de Saúde, Segurant;-.
Gabinetes
da Casa·
Não cria s.carg-os·
as D~ormas
Nacional, serviço Público e de Tra.bl
ns.Apenas
distribui
funcionários
ef au- tserv1ços
b !h dat . Com1ssao,
1 d
lo
e to dade tário-Geral da Presidência".
m
O
d
ntái"11J
ra ~ o es 1PU a as pe
Ir
r
s
J t'f'
portes. ·Comunicações e Obras Pu l•
1
mento quaiquer- e nus orça e" ·
· Com1ssâes. Quand'? o volum? do.~ traus zca.çao
cas te"rão
me&mo secretário e con0 § 19 é que poderia ser 1bjeto de balhos da <;om1ssao to,;ne m~P?ss:vel
Trata-se de restabelecer a depo- tarão com 0a seguinte lotação:
exame da Comissão de Finanças ::e '!11- a acumulaçao das funçoes, a JUIZo da minação própria do órgão em apreço.
teras~oe a situação existente a respeito Comissão Diretora, será designado ouSaia das Sessões, 15 de abril de
1 Auxiliar.
de funções gratificadas, mas ao co~-. tro servidor para secretaxiá-la·•.
1963. Guida Mondin.
1 Motorista
.
~
J t
atz ·a
trá.rio disto, o § 19 estabelece que l'r.o
mantidas as funções gratificadas exlsJustificação
EMENDA N• 6
U> 111 c
t
tentes bem como, as gratificações de
Como está redigido no projeto, o
o trabalho das várias Comissõ"'
repre~Ímtação já arbitradas. O. IJro2° do art. to viria, se convertido
Inclua-se, onde couber, 0 segumte: permanentes não é equivalente .. Ali
jeto não inova quer em matél·•a. ~e em norma positiva, desarticu1ar os
Art. Fica estabelecida a gratifica- comissões de Constituição e Jus_t:~a.
funções gratifi~adas quer em mateno serviços específicos das Comissões. Os ~'\c de :;eis mil cruzeiros · .. · · · .... •• de Finanças e de Relações EXtenqres
de representação de g~bl_netes
D? secret'ários que a estas servem não \Cr$ 6.000,00l mensais ao Auxiliar de têm encargos maiores que as demal'.
ponto de vista da Com!ssao. narla ha po-dem. sem prejuízo de nua boa or- Portaria que seja oesignado para Justo, portanto, que as lctações seJam
que dizer. <Muito bem)
i ~anização, afastar-se das normas de prestar serviçcs aos Gabinetes.
previstas de modo diferente, sem. ~oO SR. PRESIDENTE:
, serviço da Diretoria das Comissões.
Justifzcação
brecarregar autros ;;etores de at<vl0
Sôbre a mesa emendas. que vuo ~er I tá~i~ ~e c~~:s~~~;t: g:sb 6'm~~ã~e~~~
Visa esta emenda a conceder grati- dade do Senado.
(
lidas pelo Sr. 1" Secretário.
: a do s~cretário desta, um dos se tores ficação especial aos servidores de Porsa:a das Sessões, em 15 de abril de
• de trabalho estará prejudicado.
taria designados para os diversos Ga- 1963, - Jefferson de Aguiar.
Slio lidai! e apoiadas as segll'nAlém do mais, os Secretários de binetes.
tes:
Comissões têm, dentro da Diretoria
Essa gratificação tem sido, até a
EMENDA N• 10
EMENDA N• 1
respectiva, oportunidade de mostrar 0 presente data, arbitrada pela ComlsAcrescente-se
o seguinte artlgv.
Ao ProJ·eto de Resolução n9 8, de set; espírito de colaboração, atuando são Diretora e passará, se aprovada
Artigo. E' vedado a servidor <l·J Eeem função de uma equipe, QUe deve a emenda, a fazer parte do Regulacretarla
do
senado,
de qualquer c:üe1963.
dar homogeneidade aOs trabalhos. E' mento.
Ao" Art. 1°, onde se lê:
o que t'ambém preconiza a emenda
Atualmente, ê<~ef> servidores perce. goria, nos horários de trabal~o. presGabinete do Vice-Diretor-Geral vinculando-os mais ao órgão em qut . bem CrS 1.500,00 importância irrisó- tar serviço, em caráter particular
devem estar. lotados.
I ria diante das P.ecessidades ccnstanAdministrativo
Justificação
Sala das Sessões, 15 de abril de tes de despesas com o transporte foAuxiliares
o
servidor
do
Senado não deve p· es1963.
Cattete
Pinheiro.
ra
do
horário
normal
do
expediente
Contínuos
tar serviços em caráter paxticular, nos
para o Senado.
Motorisca
horários
de
trabalho,
a quem quer que
Sala das SeEsÕeõ. em 15 de abril de
Gab'neLc do Vice-Dlretor-Geral
EMENDA N'>
1963. - Bezerra Neto - A. Fontana seja. E' pago para trabalhar exclusiLegit:lativo
vamente para o Senado.
-Antônio Carlos.
Aux·liar
Inclua-se o seguinte artigo :!
Sala da.s Sessões, em 15 de abril c:e
Contínuo",
"Art. 29. Os s'rn.bolos FG-1, FG-3
N 7
Ji:MEND.I\ "
1963.
João Ag~zpino.
e FG-4, que correspondem respectivaLeia-se:
mente aos cargos de Secretário PartiOnde couber: Gabinete de Líder e
'Gab:nctes dos Vice-D1retores- cular. Oficial e Auxiliar de Gabinete, Vicé-Lider de Bloco com mais de seis
EMENDA N9 11
Gera•s
passam a ter a seguinte classificação Sen2(l<.res,
Acrescentem-se os seguintes pJráe valores:
2 A ·r· a ·e
ux· ! I s
CI·$
1 - sec1etário.
grafos:
2 COntínuos
1 - OLcial.
§ o carro oficial a serviço de
1 Motorista·•
·FG-1 Secretário Particular 23.437,50
1 - Auxiliar.
. qualquer gabinete constante dêste arJus"tijkação
FG-2 Oficial de Gabinete 18.750.00
2 - C(lntinuos,
tigo,
será
obrigato.ríamente reco;hido
A emenda visa a corrigir uuut ue- : FG-3 Auxiliar de Gabinete 15.625,00 i 1 -.Motorista.
à garage do Senado, diàirammte após
sigualdade de tratamento em r~lação '
Justificação
Parágrafo - Quanoo o Lider de o serviço, bem como nela deverá per8 dois cargos do mesmo gr~u h:erárHá uma anomalia na classificação llloco fôr também, líder de Partido, o manecer nos dias em que não houf
d
.
seu Gabinete será o do Bloco.
quico, quais sejam. os d_e V1ce-D1~eto- d
res-Gerais, Admm:strat1vo e Legisla- as unçoes e Secretáno Particular,
Sala das Sessões, 15 de abril de ver ssesão, salvo se estiver em viagem
Of:cial e Auxiliar de Gabinete no Se__ Aurélio Vzana _
Lmo de autorizada p:lo Presidente da Comist!\'o.
nado Federal. Não existe justiflcati- 1963
são .. iretora. ou. na sua aus~ncia,
Tratando-se de nova redação a ar- Vf! par~ que as funções em questãc llJ:~~-~s
Arthur vzrgílio - Vitorino pelo Primeil·o Secretário.
~~a dg0 ~~~~~:;.'er;re ~eJ·!Ic~v~~f:~: ~~-l~e~~ e~q~~:.das nos símbolo~ i
·
§ - O Chefe do Serviço de TransEMENDA N9
cia que o projeto mantenha a Slsteporte remeterá. quinzenaumente. ao
Além
djs.<;o,
o
quantum
corresponmát.lca da lei.
Presidente da Comissão DirEtora. ac
Inclua-se onde convier:
dente a estes sfmbolos está em eviPrimeiro Secretário e aos lideres de
A Vice-Diretoria-Geral Administra- dente desatualização com o existente
"Art.
A
Comissão
Diretora
deverá
bloco
parlamenta.r, circunstanciado retiva, que tem por finalidad_e . a exe- nas Assembléias Legislativas dos Ester conhecimento das indicações de latório do movimento de eada carro
cução dos encargos de admmiStraç~o tados da Federação, como por exem- funcionários
para
os
Gabinetes
antes
do senado compreendendo dia e hoGeral, supervis!ona e coordena_ .tres plO'. no E:,tado da Guanabara onde
da lavratura dOs respectivos atos de ra de entrada e salda de. garage. desDü·etorias <Expediente, Contabll~~a têm os seguintes valores:
disignaçâo, podendo negar-lhes assen- pesas de combustível, viagem au·oride e Pessoal) e os serviços aux!li!!:timento se o afastamento dos funcio- zada e outros elementos elucidatvios.
Cr$
res <Portaria, Administração do Edi- FG-1
23.437,50 náric;s fôr considerado prejudicial aos
f;c;o. Garage e Serviço de SeguranFG-2
Justijicaç4o
serviços
em que estejam lotados•·,
18.750,00
ça!.
FG-3
15.625,00
Justificação
o
carro
do
Senado deve se1· recoA Vice-Diretoria-Geral Legislativa, FG-4
11.718,00
à garage diariamente. e, somencuja finalidade é coordenar e superDeve dar-se, expressamente, à co- lhido
te
viajar
com
autorização
expre.S.';/1 de
A emenda, desta forma, .visa a co- misdio Diretora, a possibilidade. de
visionar os serviços diret'amente relacionàdos com a atlvidade legislativa locar o a~sun:to em seus devidos e evitar que .determinados funcionários, membro da Comlss'io Diretora. Deve
do senado, tem sob a sua orientação justos têrmos," concedendo o mesmo indispensáveis às Diretorias, sejam ficar recolhido nos dias em que não
sete Diret-orias !Assessoria Legislati- t.ratamento aos funcionários da Secre- requisitados para cutros serviços com houver sessão.
va, comissões. Ata, Taquigr~fia, Pu- taria Clo Senado Federal. requisitados pre.iuízo daquelas.
Sala das Ses.~ões em 15 de abril tlt!
para exercerem as funções acima
blicações, Biblioteca e ArqUIVO) ~
Sala das Sessões, 15 de abril de 1963 1963. - João Agripino.
mencionadas.
Catete
Pinheiro.
Como se vê, as duas Vice-Dlretori·as-Gerais se equivalem em imporSala das Se.ssões. 15 de abril de i
,
EMENDA N9 12
· i963. Silvestre Péricles.
I
I
;ãncia, tendo os Vice-Diretores-Gerals
EMENDA N" 9 •
Acnscente-se
o seguinte varagrats mesmas r. tribuições, dentro dos seus
1
fo:
respectivos serviços, conforme esvabeAs Comsisões de Co!Ettiuiçâo e Jus- •
lece o artigo 162 da Reso]ução no 6,
EMENDA No
tiça, de Finanças e de R~lações EX- I § --:- O S'énad? manterá na _cidade
de 1960 <Regulamento Geral da SeAcrescente-se na parte referente a<, teriores terão a seguinte lotação:
· do RIO de Jane1ro somente tres carcretarial.
Serviço de Impressão <Gabinetp uo
r-~. destinados um ao Presidente E
1 Secretário.
Secretário-Geral da Presidência 1 :
demais membros da Comls<ão DlreDesta forma, cumpre dart-se do mve~1 Chefe de Seção.
2 Auxiliares.
tore., outro ao embarque e .des:mbar1
1 Contínuo.
mo tratamento aos Gabine es os
que de senadores em trânsito naquela
ce-Diretores-Gera's, como propõe a
Justifica-ção
1 Motorista.
cidade e o último ao serviço ~><i•rlinl.5emenda.
Sala das sessões. 15 de abril de
E' óbv:o que o Serviço de Impres- . As Com:ssões de Hcdaçao e c\1· Dis- trativo da Casa. _enquanto ali hou1963. Cattete Pinheiro.
' 5ào deve ter um Chefe
(.tl'ito Federal terão o mesw" ~t.~etá- ver
•

1
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JustijicaçbD
funcionário para Gabinete, quando' por mdependente, porque não integra 1 Há uma emenda meio revolucioná(' · com~-nvado indispensável o funcwná- 'a Opos1çào nem apóia o Governo. Que: ria, que regula o uso dQ~; carroa ofiNão hii. aecessidade de mais de tr .s rio ao serviço em que esteja lotado". esse bloco apela par,. os Srs. Sena- , cia!S. No.s dias em que o Senado não
carros
senadores dever
d
f
·
110 Rio.
r rc.:.:dência
em Os
BJ·asíiiu.
Justijica.cão
: ores no sentido da aprovação dessa
cnc10na.s<;e,
os earros estanam gua.rte
.
·
'emenda é o que desejamos mamfe.s· dados, nao sa1nam da garage do Se•
El» tr~to pel<> Rio. uã<> dMem
:peye dar-se, expressamente, à Co-itar. Havendo o bloco majoritário e o. nado. Os motoru;ta.., descansariam
s<J u.jlizar de ca.rro do Senado se- m~ssao D1ret.ora, .a posslbllldad~ . de 1 bloco da minoria, cada qual tendo 0 ·, nes.se? d:.as. Os carro.ii estariam à disD.ão JJ<<ra ~w.ba.rqu.e e dase.lllbarque ·
evi~ar que deter_mmados funcwnanos, j seu corpo de fun. cionários, 0 seu ga- po'1~ao do.~> Sr.s. Senaaores na. d.J.as
s,,la ctas ~ em 15 d.e abril ii~ l~d1sp~nsave1s a.s Du-etcna?. sejam bin'ete, seria estranh_o que não hrn-- em, cpe houv•es.se sessões. ll:s.5e, creio,
l\tti3. - João Agripino.
Ieqtp~ltados para outros servH;os com •. vesse qualquer mençao no Regimento o OOJetll<o da emenda. Naturalmente,
preJ~lro daqu~l~..
.
• i rnterno a êsse mttro bloco, qne exis- que o nobre Senador João Agripin'O,
~N913
Sa.a das Sessoes, 15 de a'bl'J! de 1963; te por fôrça de dispositivo regimenta,. ;;eu autor, - cre1o ser s. Ex• 0 autor
Catete Pmheu-o.
j ma.s que não existiria porque nm- da emenda - virá ~tif.icar defeuAcresee.ttte-se os seçulnt,es Í>arA·
--guém sabena onde encontrá-lo.
dendo, como é de ~u hábito, a. pa.
0
grafos:
EMENDA N 17
Onde encontrar o Lide!· dêssP Bloc:o ter!1ldade do que é dele.
Substituam-se a.., epigrafes ''Gabi- constituído por nove on dez f'r~ SeAs alterações sâQ sôbre o número
§ Qua.ndo o .líder de bloco for
ao me.;mo tempo. Jider de pa.rtido ou ne~ do 1° Vice-Líder da Maiona" e nadores? Estaria em lugar mce 1·to e de comiMif.Ientes, de ftmctonários 1'un",Gabil'l€te
do
1°
Viee-Líder
da
MmoIgnorado,
mas
é
Líder
que
tem
as
m.;s
cwnano.s
'!os d1versos gabinetes e ou1il1ado a agremiação partidária d~
ria" por estas outras: '·Gabinete dos: mas prerrogativas dos líderes dos de~ tras cra.çoeo, ma.s vou-me reservar
wcD06 de seis \6) rc'Presen'ant.es, o
Vice-Líderes
da
Maioria".
e
"Gabinete:
mais
blocos,
por
fôrça
df'
ctíspositi~:>
para
ser
obje-tivo
- para eneamillha.r
st·u parudo nào &e;:á gabinete de lid_os Vice-Líderes da Minoria", respec- ! :·egimental. O blo<:o eXlg~ uma' ~ala - se é que Jl'Oii?O- -, na fOi'JTla regiderança..
ttvamente.
especial par~ as reuniê<Os, para re- m_ental, a votaçao das emenca.s, para
~ Quaudo u Presidente de CoJ'ustijicação
cepção daqueles que, porvet1tura. pro-- n';lo e::.tar aqui <!mcutmd~ aquilo que
rrus..>ão ocupar outw posto qu elhe ~
Não
é
razoável
que
aos
19
Vice-L!decurem
os componentes dêle. bloco?
nao conheço em :Pl"()funduiade. Léndo
se-~ure " W..·eito a gabjnek. nào. hares da Maicria e da Minoria sejam
Não é isto que péde o bloco. Pede cada cma delas, nest~ momento, poeteve,-a tia respectiva. Comissão as lota- atribuídos Gabinetes. dos quais fiquEm que seja reconhecido, de fato, com rei apr~sent~r sugesto:es E_: raz~s pa.ra
çõ :s de a.wdtiar e, rle mQtorisc!!..
organizaçã>o própria. Pede que tenna su~ ap~ovaçao ou reJerçao. F1xet-m~
excluLdos os dewa.is Vh:e-Lideres.
O natural é que um Gabinete aten- um gabinete reconhecido por torlos ne~as duas emendas, uma porque !<>i
Justificação
da a todos os Vice-Líderes da Maio- eom um secretário, u moficinl; um apiesentada em nome <i? bloco pelo
I - Pretende-se, na. primeira hlpó- ria e outro. a.. todos o.s da Minoria.
aux-iliar.. urn motorista. dois cont·li- qual falamos nesta oca_c;1ao, e a outra
te e Impedi~ que .1m líder de p.artido
Sala das sessões, em 15 de abril de nuos. E', mais ou menos. 0 que se porq·ue trata de matena mteressante,
e áe bío~o tenha dOill l{abinetes. Não 1963. - Filin o Muller,
pret~nde para o gabinete do líder de ~lferen_te, e cre1o que at.é mesmo vá.
part1do de mais de seis memJJros.
I ece~el aplaUSOi> genera!Jzados.
~" JU&tJi,ca a existência de dois gaEMENDA N9 18
Assim, teria êsse gabinete do üdrr 1 • OI a.' Sr. Presidente, Srs_. Sen~do~
l:Ju. tes para a m''SJUa pessoa com
.
dêste bloco parlamentar mais um f n- res, como sei que a votaçao sera de
f•l'lt:ào de lidera:1çe.; ou ainda que
. Acrescente-se
pa.rágt~fo ao ar- eionário do que o gabine'e do 'í~'-r emenda por; emenda, (não poderia ser
um ;:r.>rw.lo ~ 11tenos de seis 161 re! de par-tido de mais de sei~ membro~. de outra -~eiJ;&)' deixo esta tribl!p . .:.-enLan:.e.s tenha gahin'!Le de Jide- t~gc. cem a ser-:umte :ed~oo:
§ 3g Além da lctaçao ftxada. neste/ Ao invés de um contínuo. a lideranr·a na. O PIOJeto Já fm aprovado. Dila:lú> q:1anào um dos seus m:mbro.;;
é ~;d·.'r tle b1oeo.
Um partido com artigo, é vedada, a qualquer, título, a désse bloco teria dois. E' a difer·r.~a zta:.se que a demora ~ev1a servir
do.-' :·kp:·e.,enLantes. não deve ter dois requis!cão de outros funcwnanc& para ún. ica. No entanto, existiria 0 Galli- me mo :para a orga.r;uzaçao das sala.s
os Gabinetes. _
nete do Líder dês.se bloco.
,
d~ }~abmete.s df>s lideres. Ao certo,
g..:·:Jl:l~:·.t" <..e llder"'.llça.
Sala das Se~;::-oes. 2 de abril de 1963 . o nobr.e s.enador Llno de ::\Tr. to:,. Li-. os_._L aoolh. Of> estao ru:ctando depressa.
U Na segu.1da hipótese, se coJustiji.ca.ção
der
de
nOS$0
bloco,
pediu-me
e
nã'1
No;,
que :1a~ temos 0sses gabinetes,
g, ,t fVLar a presença em gabin:~te,
. .
1havia necessidade de faé-lo _ . ue estam,os ~oflendo na no.s~a carne a
c.k ,J ._,,;x.;.; que oito te:-á ativWadt> . .'\sTem a emenJa _p9r ob)ebvo tor~ar 1 defendé~semos a Emenda n? 8 _ q
su~ f<.tlta. Aproveitando este deb~te,
Sdn
u:u Ptesid€nte de Comi.>-â.o que explicita a pr_mbJCao de . reqws1•:oes
E' o q1 1e ra~eJUos, agora, e.>clan•- ~e\ o, ao conhecimento da Mesa e,ste
ude:· de bloco. vice-líder de par- f'ara funcwnarws _nos Ga-bmetes, sem cendo aos nobres Pares. solíictando sua ·.~to.
est&m6s sentmcto a ausen:n. mi))'o da ME!S·a. ou seu s.uprc·na qual a Re~olueao pode perder seus aten;;ão ]')ara a mesma, pedinilo-lnc~ ~-<'t _de um lugar onde possamo.s re;,,\ :1 .o deve ter a sua d~c-PQs:ção mosalutares efetté's. _
o seu apOio.
,
cnH -nos, o~ de posBamo.s trabalhar,
t,.
e ;uxiliar
gabinete PQS~
sala das Sessoes; 15 de abril de
Acresce ainda, que tillemos 0 cuid>t· onde
po.s,~mos orgamzar. somo.~
to qtJE .;à os tem no outro gabÚH~te.
1963. - Mem de Sa.
do de colocar um parágrafo que deve ?,oln~cs, ~las queremos. pelo menos,
hei :J:-'.n"cerão na Comissão un'JeS'Elo SR. Hi:SIDEN'Jll>
' ser lido·
...o a ,orai . .
~
,
I
"Quando o líd~r do bln.
.,
O Sr. Vzvaldo Lima - O nobre
c:· 'imo ::um con',inuD, além dos·sero Projeto recebeu parecer. f~v_orátambém líder de ~artido 0 ~~ },n~ orador pernute um aparte?
v: ;.:.:-e, da p~ópria Comi&:ço.
vel ,.das Comissões de ConstJtwçao e I
binete será o do ·bloco·•. '· ,.l ·
O SR. AURÊLIO VIANNA _ Com
• ~,·ia u. s :'3essõ~s ',. em.15 de .ab:il de
1"""o.
Jusuça e de !"manças. .
. Nao . tenamos, portanto. uma sala todo o prazer.
- Joao .4.gnpmo.
Em d1scussao o ProJeto com as e;:;pec1a1: um gabinete tspeclai para 0
O Sr. Vzvaldo Urna· _ v. Ex~ peremendas.
l!cte;· ~>!;;~e_ })!o~ o, porquc•n w êie o e, nu ta _o esclarecimento d~ pequeno
EMENDA N9 h
de ,u,. _do:'> Pa1 t1dos que o conc,tltu!- ponto. o proJeto amda não foi apro0 SR. AlJR(,:J,IO VfA.:>l~ ..\:
Acre~c~nte-se o.1de convier:
ram. E.ntao, teremos economia de e.s- vado. Está em discus.são em primeiro
· ·'
O pcbSU:.tl lotado nos Ga(Sem revisão do orador) - Sr. Pre- paço, 1~mn Senado em que falto:• bpa- turno. Eu, por exemplo, ainda não
b.:,. ::; será escoltt<(tc livremente PQl' :;idente, tantas são a<; emendas apre- ço e ha exce&SO de espaço. E um pa- en1Jtl voto. O projeto ainda está req'k!ll os ptesida, dentre o.s s'rvc:dires 'sentadas
que. na verdade, teremos radcxo v1vo e Isto. mesmo. ll:le fm ge- cetJr:ndo emendas. que serão discutie J Lnc:onários ao Senado, sem pre- como que um nõvo projeto de reso- rado as<nm; e a;;s1m mesmo. E tanto da.õ nas comissõe·, esp:ocífieas.
lla habilitação pl·ofls;;:unal. q,~an- lucão relat.Jvo ao Regctlamento da Se· as.s1m c que esta sendo todo altentdo. . O SR. AU~!~LIO VIANA _ o pro:-~.'sitia por Jei para o exercício da cretaria. Não e.>toú enfronhado no O braço, que está aqui, está sendo .1eto foi apoiado.
Re>!'impnto Interno da casa, não sa- deslocad? para all; a perna, que eéLá
O S_r. V'i7!aldo 'Lt:na -- Parece-me
bendo, portanto, se as emendas serão a~ola, f:'.>ta sendo deslocada pDm ou- que na9. O p;·ojero e.'Stá em priml'it·a
Justificativa
votad:ots uma a um'l. se haverá en- tiO lugar,_ porque, na sua constit.uíq'io di.>eussao. Rece0eu emendas. que foC:- c.~iahoradores dos Gablr;etes deoaminhamenfo da votação de cada o corpo e. defe1tuo~:. a perna e.:;tá l\1m _aprHadas ~· de·rerá voltar às co:.n me: 2c r a confiança imediata t emenda. Há emendas apresentadas a num lega~, - quase dina na cabPça, nussces especificas.
e·.,~-:t.,iva dos Pre.sideiltes, Lideres
€ êste
preieto de re.soiucão que têm - que nao posso dizer: o pescoço
O SR. AURÉLIO
VIANA - Há
S ;?ce:nriol!.
gr~m.ie importânei:~. visto alterarem est.á no lugar do dedo da mão· e 0
Sala <ia.:, Se;;sões em 15 de abril de muitos dos costumes desta Casa. cos- braç_o e.squerdo esta no lugar do ÍJraço d<>Js pareceres favo;·áveb ao projeto.
d1re1to; onde deveria estar reunida. a , O Sr. Vzvaldo L,ma - Devem ter
:::;a.
Jejjenon. de Aguiar.
~nmes e háhitos baseados, ao certo,
na Lei Interna que rege seus destinos Comi.ss['i.o, está edificado outro setor s;do P~receres orais.
O SR. AURÉLIO VIANA - O
EMENDA N9 15
e traca ncrmas à execução fiel de de trabalho; onde deveria e.4ar 0
Corpo de Segurança ali êle não· se ~raw ~a esbva esgotado pa.1:a a apre<;eu.~ trabalhús.
0:1de convier:
encontra.
Se
num
dado
momento.
,en.~açao
dos pareceres. Da1 a desig'K<;te pt•oieto de resolução já foi dislnclua-se - Gabinete do 2" Vlce- cutido. nesta Casa, quando do reque- houvesse necessidade de chamarnw.-; naçao d~ r_elator pelos Pre&identes
Liâer da Maloria -- Art. 143.
1·imento de urgencia apresentado e r1a~ a Guarda de Segurança do senado e da~ Com1ssoes, tendo .:;tdo apresentaGabi:1tte do 2° Vice-Lidrr da Maio~ 0h.ieções do nobre Senador .João Agri- ela estivesse no local onde. atuaJ- do, verbalmente os apereceres. Amria.
rnno. Que é uma necessidade para a ment.e:. se e~c 01~tra, antes da sua che- bos _os relatore;5 conclui!am_ pela !iPro~ .
Nao e verdade,
1 Of1cial
!roa orientacão dcs nossos- trabalhos, g·?da ]a teria sido tomada, de assalto, vaçao do: projeto.
1 Auxiliar
ninguém o éont.esta: que foi est:urlado toda a Ca:;a, porque não estão o.s Sr. ~re~Idente? Os :elatores foram
1 Contínuo
meticulosamente pelo órgão diretor d0 guardas no lugar indicado, de mo<iü · favoravets à. aprovaçao do projeto. .
1 Motorista.
Renado, é fato: que, acompanhando os a atender a G'Ualquer eventualidade.) O SR. PRESIDENTE - Há do~
E a direção. do Senado está pro- p~r~eres sôbre o yrojeto, um da co.
estudos e apresentando sugestões. ali
Ju.stijica.ção
bloco fazendo m1ssao de Constituição e Justiça e
~steve um grupo de lideres, se não to· ccrando reccmpor 0
operações
slí generís, estrai1 has, des-j outro . da Comissão de Finanças e,
O 2? Vice-Líder tem papel impor- dos os líderes dos partido aqui repretante a desempenhar no Plenário e entados, em nome de seus Estarlos locando .. o para que os lugares se'am opster10nnente, serão ouvidas essas
nas Comissões e deve ter, a seu sPrvi- 1·espectiv~s. também não resta anal- devidamente ocupados pelos membros mesma.J Comis~ões sôbre a.., emenda.s
ço, um quadro mínimo de amdtirtres quer dúvida: mas qUF> as emendas <~I do co~·po e, assim, possa êle funcio. que foram apOiadas.
J O SR,
AURELIO. VIANA As
para o desempenho das suas funrões. teram. no seu conjunto, e substancial- nar.
Sala das Sessões, 15 de abril de Ul63 mente, o Projeto de ~esolucão n° 8
Ent"
- t
.
.
jem~ndas foram apoiadas Então Vos.ao,
nao
omanamo.s
ma1s
e:O,paço
.sa
Ex~elência poderia info~mar '
si·
Vivaldo Lima.
de 1963, nir:t<uém opõe ob~tácu1o~; a
Quanto às outras emendas gosta- tuação d Pr · to tl
- , a
ês..~e argumento; e que ~ó agora por ria de discuti-las, ouvir sua' leitur~
. _ <>
OJe ·
e voltara as CoEM."'NDA No 16
motivos óbvios. os própi·ios tideres to- mas não seria uma atitude de cava- mdsoes com as Emenda.s?
maram conhecimento de seu te<lr. j{l lheiro tecer comentários sôbre tôdas
. SR. !'RESIDENTE - T~rminada
Inclua-se onde convier:
foi proclamado.
· ela!', neste instante. porque só de pas- ~isà 13cussao, o ProJeto voltara _à.s CoA Art.
A Co~issã~ Diret:o~a poderá! Apresentamos uma emenda, em saçrPm tomei conhecimento da sua !'Õb ~oes, para que e~tas s~ mamfeatem
~.Eu~::.. a des~.gnaçao so!Jcltada, de i nome do bloco parlamentar conhecido existência
· 1e AIS emendas. mcluSJve à Comis1sl!o Dlretora que, por sua vez, se pro.
•
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(Seção 11) ·

Abril de t9().3

~~~~----------------------------m--~--~-----torista; não compreenderia, assim, qualquer Cidade, .se julgue no direito
cunst;:~.uci;:~tJo

nuncia.rá sôbre a& emendas apreaentaci~. com base no Mb. 40'1, parãgrato
único do .R.egimento Interno,
,
O SR. .\~0 Vf.ê:NA _ Logo,
sõmente sôbre a.& l!lmendas é que as
Comissões
vão manifestar, inclu.si·
4
ve a Diretora, sObre o Projeto. ,Aara.,.
cleço a. V. El''·,
Vamos. e.sgera.r, então, qua ~as CQmissões se manifestem sôbre aa Emen~
das para., a seguir. encaminhando a.
votação, tecer comentáriO!Il sôbre cada
uma delas e, assim, não tomaremos.~
nossa parte. o tempo do nobre Pre.si·
dente e dos nobres Senadores.
O SR. PRF:SlDF.:N'J:E:

477

;-datório do movl·
tivesse como Presidente de Comissão de utilizar o carro do Senado, para ·
mento àe ca4... cal'l'o do senado.
outro motorista e outro au.siliar. essa viagem sem autorização do Pra..
compreendendo ~la e hora de enCompNende-se que terá um sem·etá- .sidente da Mesa. Se S: Exa. viajai:
,trada e .saida da ~arage, despesa&
rio e ui'A continuo; o Secretário para de avião, custeará do seu bois~ a. c'lesde combustível, viagem ~utorizada
atender o serviço da Comissão e que P6.\a da v1~g~m. Por que, então, pr~
e outros elementos eluc1dativ011 ...
ao .mesmo tempo Secretário áO terldendo Vla~ar por ter.r~, d~ve O· ~a·Poderemos então, dê.sse modo, fig..
seu ,ei'esidente.
!nado custear a. c!espesa ....E .~sslv.el calizar o ·.w> tio ~ carro e tereNo caso do Senador Lino de Mat0s que haja um .caso de ur~Cla. uma mos conhecimento também do uso
no sistema do Projeto, ficaria $. Ex- ~;agem a serviço da funQao que el!Oer~ dos demais carros do Senad;. E cada
celênr1a com três gab.i~tes: o do s":; ce no Senalo, como ~e~bro da :Mesa um de nós poderá pedir o exato cumPa:rtido, de que é Lidei:; o do Blo":> ou. me.<imO co~o Llde~ de E'ait:i~o. primento do dispositivo regimental.
óe que é Lider e o da Comisoão de Neste ~~o, seta ap~ecJado ~ ment~
O Sr. Viooldo Lima - Pediria alnqlle é Presidente.
j"Pe~f P:_e.sJdente da c sa edda .~·a au da um esclarecimento a v. Exa· .. que
No caso do Senador Lino de Matos toJ ~nçao par3; que possa EHxal a. Ca. é autor da emenda.; o carro oficial
.
d P j t f'
. s E
plta, da Republica.
·
· .
'tu
di
d
no Slst~ma o ro: o, JCana ... xa.
Q1Jl<:ro, com isso, contnibuir para S<_! ser.v:1ra ao tl dlr nos. as _e ses·
com tres· g~netes. o do seu Pai t1do, que a críticas que se fazem ao u.«o sao, no Senad_o? Em .sua f~nçao, em
No início do seu discurso, o nobre d~ que é L1der; o. di! Bloco dtJ _que. ~· dQs ca~Tos ofkiais não a.tinjam ao Se- s~as n atnbuiçpes _reg1menta1s de re:
'Senador Aurél:o. Viana teve en.se.io de Líder e o da Com1ssao de que e Pre- nado. Quanào qualquer Senador ou P.Iese tar o Sena~o. ou no c~mpare.
IDa.llifestar sua. curiosidade sôbre a sidente.
,
1 motmista desta Casa ut.Úiz.. indevichl- ctme~t~ a. determ~~adas reumoes, eU!
maneira pela qual deviam ser votad3s , Seria absurdo admitirmos tivesse i mente 0 carro todos n~ resoondemos, debelmmadas ocas10es, o Se~ador tera
as emendas.
S. Rxa. direito a três automóveis. :t>ela falta o' espe<:tador não tem
de comparecer como P,_artJculll;r. ou
Devo informa.r a S.
que o as- Certo que não usaria os tr!.'ot, ficar; a 1 ct.Jriosictad~ de 'vedf.'íc.a. r· quem. está.lcom.·o Senajor. '!f·:á então de di.spensun!o es!á regulado pele;> Art. 295, e c~ um . . Então por que os outny..,, m:ando 0 carro indevi<lamente. Dirá sa~ 0 ~r~~Á~Ial?GRJ I
,__
8 . · · _ A P N0 _ ""'Be)lS pa.ra~rafos, do :Regimento Inter, dOJs motonstae?
.
1 apenas
qpe os sanado1•es abusam do.
no, notadamente pelo § 2~. que diz:
O Sr. Aurélio Viana Permite ctireito de usar 0 call'Q oficial.
~ntar~ então, a V. Exa.: se
"§ 29 As emendas que tenham V. Exa. um aparte?
: o Sr. Eunco R.~~e?zde _ 'Fermit>fl · epu a ,0 • ._Para comparecer a quapareceres concordante,, de tôdas as
o SR. JOAO AGB,IPINO - Acre 'Vi Exa. um aparte?
1 d~â~ rellniao
ou a qualquer solen1O SR. JOAO AC>R:PI.NO - OOil•\ .0. '':ir' . Vi~>al.W ··ma
N- d'
Comissões ou contrários serão V!>- dito QUI! todos nós Lideres de Blocos,
ta da;. em grupos, segundo o sent1- Eem exceção, estejamos com os argu- prazer.
d
·
'-'
ao Jgo,
1
do dos pareceres, ressalvados O' mentos de V. ~a. Seria absurd.o que
O Sr. Eurico Rezeni,9 - Há o a11~ m~ ~a. JOAO AGRLPINO _
de.;taque,c;"..
_
.
o Líder de Bloco, sendo Preside.ntc.. pe<:to de ordem mNal. no quaJ devt> mesmo ·à. rece ão em Embaixad:~
asce~~~I~Jl~ a d1scussao do proJÇto com de ..ul?a Comiss~o, tiyesse à su.a dis- ~· enqua,ar~r· ? SeaaJo. ~t.e. uma. e-strangeira deve~ usar carro oficial
posiçao os_ f.uncwnar:J05 a senv1~o du . t federal, ob:v1ameme vota?$. por e-str.. e nã.o o. seu partícula~. quantos carros
.
o SR. .IOAO .-\:G.J.Um.NQ:
moco ll nao dete~mmatlo.s fuumoni\· Casa. .~eg!llamentaJ)do o. uso r.1e CllJ.'-. &eari.a.m nooeS$ários para. a Câmara
r.tos como motorista. Com pra:r.er ros . orucais na. óJ.;bJta do. Poder ~·· q~.· De ut!l.doo.? ,
· (Não foi revisto nelo orn.dor) - Se- apoiarei a última emenda de v. ~a. cutJVo, estao:lecenflo: el(m::e~fl'nt~,
J?or qite 0 sé~ador por ser Senanhor Presidente, o meu ilustre colega Quanto à primeira, creio, que, coincl-1 qut'; o uso . desse.<> veJCulos. f'l1lQlO!laJ" do;: Se· d.ev:e re ooentar' em ual uer
~enador Aurelio Viana. fêz referência cte com 0 p~rágrafo único de ]j:menda esta Cond!cwnado à. dura.;ao . %~ ll.ltl d - fi!liti'V.ida!f'
q f9 .
a opooicão que manifestei por 0casião que apresentamos .. llá alguma di!·e- i:'idades na~ resoect~vas .ropu~t::.çoos. li:' d,o Soe<na.do?
es num carro 0 Jcra1
da urgência urgentíssima a êflte !'ro-. ren~ ,_ a de que 0 Lrder de Sloco terá .J caso entao, de s.< .per g m <>l • o SeS
S
0 Sr Vi ald r:
je.to, e das palavras de S.. Elia inferi sem,p:rtJ um Gabinete. ~e fór Líder de ~a <lo, não C'lmprin·l?, a. lei ·" que. m~"- do o p~ssuiv emo fal:::4
sue ~i tu~~~;
au~ o Bloco. ~Os peque~os Partidos _n•;· nete do :Sloco. As nos~laS emcnd,;, 1 .~lrHente .. pelo mt-~·,··~ est.a Obl'lgfl.-.Q de !?residente de Comissão a.OU Meln
e.-;se. adm1hr assumisse eu posH;ar Partido Ficará apenas com 0 crab!· , nao f1can" em pos.çao !UI?l'al 1l)C0,· ·"r d M ,·
•· _. • .
d:d d,..
contraria a que ê.sse Bloco ti e
·
"
I moda perante a ·mi•lião uúh'icu?
"o a
esa, es,....,. e1e 1mpe 1 o e
bin t
•
v sse ga- são mais ou menos coincident!'s. Pa:·- : 0.
• ·
·'
· •· "'
· comparecer a r-euniões na ualidade
e e.
tantc folgo ·om as declarações ne I
SR· JOAO AGRI.PINO -- ramo d ·
'
q
.
C~eio que tranqpilizarei s. Ex~ cotr>iy ~a
"
·
:bPm acentnou v. Exa. há uma lei. _e~enador. Mem.Jn·~ da Mesa ou n:•
a le1turn de 11ma .dM.• Bmenrl::~s. re~nl·1··0 SR JOAO AGRIPINO _ Cun-, q11e .se refere ao.s ca:·,·~.~ of:icia·:s rt.f! c~g~.;nt-e de Com1ssao, em. carro ofltantf de conversa mantida com 0 se.
:
.
.
'Poder Executi\'o. A provJdên~•a e mo· Cla
nador I:.ino de Mattos.
grat~lo me tambem com 0 pan:;l\.- · mlizadora, embora frequentemente . O SR. ~OAO AGRI,!"INO - Du. _
.
. menoc de V. E.~a.
.·
lde.»euidada pelo Poder Ex.ecutiva. No 1~_nte os d1as em aue nao houver renA ObJec:ao que eu fa7Ja, Sr. Prese·
Sr. P;estdent~, o Senador Amel!o IGovêrno do Presidente Jânio Qundro." mao no ~ed<), '-1\talquer que s-eja o
dente. a ~ue 111 lllc;>co -i. os .Pe. awmo• V1ana fez rzfere.ncw. a outras. em. en· houve proviOências er.érgica.s e a lei Senador e .em. qua. lq).ler categoria, ~om
Partidos tiv.esse Gab:nete, er 9 precisa- das ~·nhas, crew, sem l!lencwnar a foi raspeit.ada.
exceção do Presidente, evidentemenm~nte aquela q~e duaia r-!'speito a um autona. Sou dos que nao fogem ~
O Sr. Vivaldo Lima _ Permite v. 'e, não poderá usar o carro oficial.
nl!mero de gabinetes aua.se igual ar responsa)>Jildade nem d~ suas :pah- , Exa. um aparte?
·~ o Senador Líder de Bloco é connumero de .Senadol'fll!! do 'ij!oco. 'PÕst 0 vras nem de .seus ~ropóslto~.
!
.
.
. •ida,do J)al~a uma solenidade, qualqner
que sen~,) e.st{! compôsto de seis ParQ Sr. AureliO Vzana - Exato.
i 'l~ SR. JOAO AGRI!>INO - POis , que &e.ia.. não ficará diminuído se
tJ~os. c.:,' nove SenadorPs. já teriam
O SR. JOAO AGRIPfi'ii:O - Pre,,
·
.
.
·
':omparecer ~m s• 'll. carro particular .
.Seis gab•nFtes d!l Líderes de l"•ll'tirlo. tc>ndo, ·realmente, disciplinar o •tso , ~ Sr. Vlvaldo ~ 1 !'1 a - Sou um pro....
O Sr. Vivaldo Lima - Não·· Absc•
Acre"Cen1'l~li€ o do gabinet.e de mem- do cal'l'o oficial. Leio na imprensa Ls.swnal da Medwm~ e. pouco Ve11sa.- uta,mente.
·
b)·os da Mesa. e o (!'Qbinete dr P•·<'<l- críticas, as mais severaft. reftJrentes ~o na. este!!!: do :oireJ:iO._ Mas, ca•l
O SR. JOÃO AGR,iPINO _ Difí _
f;-r:te dP C'oll?Jssão. SPriam oito ~ra '..::> in··-~· ao uso do carro oficial em Brasílin. 1 ?.e~;.me fP~cJed 0a de~l.~raçao ~o nobre cil é. admitir-se que.. ao uso cio r.[).rro
CO!rt mal~ O dt} Bloco, nove "'abi- e tenho notícias de q,ue os há fre- t
.!"sena{! e. r~IItf San..o, quau._ oficial em solenidade$ de,s.sa e.spécie
•~' s.
~
quentando buate~. clubes, feira,.,, ·o- n~o a e~~~~ e~~a
es a . ei Credio que não sobrevenha o abuso para o com.~
1
1
. '. m~rcio e uma série de coisas outras do Exect.ttJ'vo a., ei. e .S!m um ecre'·:> ryareciment" en ,..._,t,ras ocasiões qne
Eu rel'r,l•ht'cia como Pt•'n . .
't
·
1 ermo e 0 ,_ ;
· ·
d
, · . ,.aJ ece-me m~ o 11.!.·
.
t
• d
re1 o QUp .''~~i>tia 0 direit.o due as.~ i"- I Ql!e. uao sao propnas e um carro sunto pode .str perfeÍtame~te regu- . nao. ~o, premsamen ~. em func;;:to a
.
. . .
.
lado com um ato ·do Executh·o.
Í't)OS!Ça0. que.ocuna n~ Sinaào.
.
tJa ~ dJr,,t~ de o Bloco tér gabinetf'. oficial.
~a., se o L1der de Bloco era
,
Amda. ontem as~1sh a. uma 1\lis~~.
o Sr. Eurico Re~n::f:., ·- V ll:X . O. S1: VlValdo Lzma - Perfetta_
L!der de Partido ou se 0 Lí~:.s~n na igreJa de No&l'a Senho_l'a de Fa- está engan,ado· há. uni'a lei fea· a. ·nente;
BlOCO era membro de um Partide. P/ tima e ao chegar, deparei com um !nesse sentido
'
era.
O SR. .TOAO AGRIPJNO - Po,...
queno. noderia pr'*'cindir do rra~itJP: ~al·~o do Senado parado a 'por·ta .. Fio SR. JOÀO AGRIPINO _ A lei a.nto é muito melhor que se exi~a
te da l•derança de Partido f;,.anrlo que1 ':nrios\ em saber q).lal ser1a o creio. é de autoria do D"putado .!!'e•' ios Senhore.s &ma.dores o sacr1fk10
com " !la bi!;ete da Li<;~eranc~ de- Bl~- 'lleu colega que usava ca!TO .of!cial i nando Ferrari.
• i e comp~·~cer a uma . solenidade. a
co . Eli tena cat.eg-ona igual à.~ dos ·•um d1a de domm'l'e para ass1~t1r a
o Sr. Vivaldo Lima _ Se há i "'.i i e· !J~a festlvtdade, aos sabados e dodo~''
B
r;-cos.
da
Casa,
o
da
MaiC>ria
~>
uma
Missa.
T.erminada
esta,
postei·
dera!.
a
minha
curiosidade
em
~·un·
'llmgo.s, no s&u carro particular. do
0
3
, • M·!l<?rJa. Em função d;sHo é que m_e à ~aJçad~ para inv.estigar. Q;.;al tos de Direito alnda se torn
~olis q~e se permitir. inclusive, que fui:•
1
.~ redJgJda uma das minh3..;; Emen- nao fol a mml).a surpresa, Sr. Fre--. aguda. Por que então 0 Pod~r Lti- c1onál'IOS do Senado abusem, pa,·a f>·ecaba1•és em carro do Seas.
sidente, ao vereficar qui) era simples-_ ~islativo não cumpre a lei que vota" quentar,
O Sr. Eurioo Rezende- Esta a mi- nado.
"Quando o líder de bloco fôr ar mente o motm·ista. Estando no di;J
O Sr. &utt:lo :..i<>ncün Permite
nlemJO tempo líder de partido .~, 1 de domingo à disJ>v~ição de um se, nha estranheza!
O Sr. VivalclO" Lima - Minha 1-e. V· Exa · uma parte?.
fJlJadc a agremiacão partid!hia ri, nador, achou que 'll:le a.~~istia o llirei.to
de
ir
à
Miss~
no
carro
do
Senado.
provação
é
formal!
O
SR..
JOAO
AGRIPINO
Com
menos de ~leis 16) rePrPsent"'n'''"
Ignoro se ha carros do Senado f~e..
O S.R. JOAo AGRIJ,»"INO - Vê-se muito praz'ir.
o seu partido não terá gabint't0
·1ue?~a.ndo club2s. buates o~ a drs- ?ue ha um conpe~o g.:neralízado ll.eso Sr. auido Mondim _ Nobre Se"
de liderança."
·
'JOsiçao de Senadores aos sabados e cta Casa, no ~nt1do .d,e que os carros nador Joãn Agripino. sou Membro da
Terá 0 Bloco. o Pa1·tido não ~er[\ ·.omingo; Mas· o que parece certo ê · 0 Sena:Jo se.mm uhhzados a serviQO Mesa já pPl:>. t..er~<>h·a vez sou r'Gabm 1P da Liderança.
~.ue q)lalquer um de nós deve 11tilizar da· funçao ~o Senador que. nos têr- ·wrosamente parcimo,nio:;o ~o uso do
Em. outro parágrafo:
:J nosso c~·ro particula.r mo:a » nos·
~~8_ ~ 0 RegJmet1to Int.erno, deva utl- ~.arro oficial. Aos sáoados. ao meio.1
'.'Q~ando 0 Presidente da ~o
'os passeios, nof!,Sas diverSQfs e, SOr j M · S.1
.
i1a, o carro é recolhido.. liá entn•
m1ssao ocupar outro põsto qw bretudo, para uso no dias em que ... f ~s. d 0 · ,Pre~ 1 d 8nte.. ,ceei que W!
anto, um aspecto prMico ' sôbre 0
lh_~ assegu:·e 0 direito a g-ai)in~•.<> 'lii'l houver ses.~ão no Senado.
,~"PJ''
s~nn~o P 1
on·•r!•P•· 0
qual estou curioso cie conhecer o penn~o ha.vera na respectiva Com·.·.~·
Por iso, Sr. Presidente, estabclel{) I~ f't~m~ qu\oco!l'e na esf:ra do 'E!xe- CJ.mento de V.. Ji:X.,a., no momento
s
1t .ut ·lbvo · ~ a uso. sem sançao · Por l.S.So, 'través da eu;:u~~;~da 'iíue dispõe si;lbr~
r:;~to~%stao.•~ço~s de t llxiliar e rl·
"0 carro do Senado d~eve ser es a eleci, no outro parágrafo:
') uso do ca.t:ro <)fi~ por parte dos
recolhido à ~arage, diàrtamentt,
"O Chefe do Serviço de Trans- ~e11.adores.
/
Oc_?rre que o PJ'eqld,mte de uma co
apó.s o se-rviço."
porte remeterá, quinzenalment-e.
~eiUplo.: :QPS rec~ms do $el).ado.
Também não com)1reendo que um
ao Presidente da Comi.s&ão Dir-e~ SQI,I. U!Jl d,QI> pouc01; $en~dor·es que
!nissao pode ser :Cídc'r de r'articlo
Com,o Líder de Partido já di•;l''íe d· Líder de Bloco ou de Partido, resnl-!
tora, ao Primeiro Secretário ~ a04 Jlerm.(j,Jl.ecem eJl} ~·a,síli.~;~ .. e ven)lo,
mo• vendo ausentar-se de Bl·asília para;
Líderes de bloco parlamentar cir· cliàriamente, dar meu expediente ~
Gabmete lotado com auxiliar

será
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manhã à noite, nest.a Casa. Como, varicam, todos os demais terão que paO t. Eurico Rezende Enquant.o do Senado para tP.r direito a I!!'Sa reenê:'<o, me conduzire: no uso do cal'- gar por essa culpa?
V. Ex~ expõe, creio que até para es- duçiio. Tal práti.ca, de re.,~to, :oi <t:;oro oficial, uma vez que não está o
SR.
JOAO
AGRIPINO
_
De\•o
tarrecimento
do
oenado,
essas
dema-. tada no princípio, cie modv geral, cm
0
Senado em se~sio, e estou eu em informar a v. Ex~ que ctesàe quan·io sias, podemos d:zer, licenciosas, êsse Brasilia, pOr quabe t.ôdas a.s repürtifn:•çii0 do Senado. Inclusive porque, ocupo a Liderança da minona recoiho regime de facilidades condenaveis, nós ções, sob a. just.ifica<i;a de que, vmco
em do:s recc~so.s r.elo menos, funcio- 0 carro da .Liderança iogo aPUS as ses- :amentamos que se haja cancelado pa- o corpo de funcion<ir:os do Sena·lo. <'a
nei cem o DiJ:e~ot, como vice-.::>resi- sóe.s. Se devo Jantar tora, vou no meu ra o funcionalismo da Casa o direito Câmara aos Deputado.s, cl0s Triburw ~~.
<L:L~2 do Senado. respondendo enfm carro particular. Não utilizo 0 car:o de viajar de avião com abatimento jc do- Executivo, pera e~tl ~apit:otl, mu1pc:· \Udo, nesta Casa? Segundo essa ao i:ienado um minuto além do tempo 50','0, vantagem essa que não cau.,a tos .deixaram filhos, espô~as ou tcpot-!1::-~::a, ses aprovada, PU estaria pri• necessáno para me deixar na mmi1a qualquer ônus nem para o Senado nem sos, pa"entes e, às v~zes, tesidênr.•as
vad:> :lo us:> do carro oficial, por isso resieiência. E 0 motorista, no dia ,;e- para o erário da Nação, o que vale di- ~~ad~ ~~ce~f?cta~ee ~~n.~~~~-VE'~~~!~· ti~~
que o Sen:1do r.ão estará funcionando gumte, sempre chega a hora marcada zer, enquanto se ampliam as vanta- de semana os dias feria JJs, para t•·r.Cc·:n, então, ficaria resolvido?
a nunna porta. Nunca houve um <lia .~ens senatonais, min,mizam-s:, degra- tar de assuntos de seu \J'ltf'rê.ss:- TI!l exO SR. JOAO AGRIPINO - V. em que atra.sse. Estou informado, dam-se e quase que extirpam os pe- Capital da República. Adotaram u .'1!~
F·:a. teria dificuldade em resolver alíá.s, ue que 0 Serviço de Transporws quenos direitos dos pequenos funcio· tnme de dar 0 ofício dirigido .1 ('''tncs~a q;Je$tiío, ·ou outras?
ao >:>enado dispõe Oe condução para to- nário~ da Casa.
i. :1rmh111,
declarando que aq:.t.\le !Hn~
O Sr· Guida Mondili - Só esta;
doiS os motoriStas, para ievã-los as
o 1::-R. JOAO AGRIPINO - Peço i cion:\.rio viajava a serviço,
· o SR. JOAO AGRIPINO - l!!u suas casas e trazê-Jos ao tienado, a f111. penn~';s?o a y. Ex~ para divergir, _its· 1 Cc:n•.·rnhamos, porém, que já Cé'ssou
n:?.o teria d:f;cu1dade alguma!, por- de atenderem aos serviços a nora mar- se ha,nto nao podemos considera-lO essa ra'!áO. A vida ela n:>va capital
que 0 di~positivo regimental estabe- cada. Mas, ainc:la que houve.sse atra.oo um~> l!cencws:da,de. l!:l"s for~m decor- e_ Btá .. se_ n_ormalizando e é ~.e.11 po_ Nl re
Ieee q~1e 0 carro deva permanecer na em um dia qualquer, preferiria que i&- rcnces da mudança da CapitaL Esta ~unrimirem também outms f."c~lirla
ga:·r.gem nos dias em que tlão houver ~o ocorresse a ter de mandar o moto~ se fez parce!aclamente·e ainda se esrá.dE'<:. A<~!m sendo, não •>·'"o can.'Ul'nr
.tessão, salvo se em viagem autoriza" l·ista de meu gabinete, com o carro, pa- fazendo para o Poder Executivo. Só c. a Me<a no r êsse ato, porrpe reC~·nheço
da p-ela ::omissão Diretora, ou na sua ra sua residência, correnao o mico ac Jud:ciário e o Legislativo é que te Q\lP nr;in no cumprimento ,~:1 t,Pi.
eu.sêncla pelo Sr. Primeiro Secretá- que êle o utilizas~e durante o resto da tran.'3feriram, realmente. De modo quer o Sr. Eurico Rezende- f'<'··nnt'l V.
rio, Interpretado no sentido literal, noite em cabarés e em buates e ad- a preseh~a de carros do Senado no Rio i Exa. um aparte?
v. Exa. evidentemente não teria mitissem estivesse eu na prátic~ désse de Ja1~eiro, se deve a isto, .inclusive iJ i
SR JOAO AGRIP':-,'O _ Pc;h
carro para vir ao Senado, mas, inter- ato condenável. N~nhu~ de nós tem necessidade da permanência de fun- '· _0
·
•·
p:·e•>ado •lO s-entido do espirito <!,<> ~ond.ções de fiScallza:r esse _motorista cionários do Senado providenciando a' nao.
d'srositivo, 0 que se pretende é nao u~r~te o resto da ~o1te, a nao ser que mudança de serviços que ainda são
O Sr Ew·ico Re:::ende -- HC·1l:n·~n'l',
d:1r ao senador rtireito ao uso do cai-~ dequ:n~emos, tambem, buates e c_aba- feito.~ naquela Capital. Creio que, ago- não des.:onheço a Lei :p1e "''l1')~Jee~
r o a não ser em função de seu ser :es, e la. encontremos nosso carro com r a, .lá se pode pre>cindir dêsse númc- , eosa vantagem, prevê Psf" neor.,nw
viço no senado.
~ mot~r!St~. De modo que, ou Vos,a ro de carros.
, para o tuncionário a ;e,;<c:o •Jficml.
_
,
,
J!OXI' den~a~La o .carro na garagem do
'No entanto, aconte"e cn;t- ;u; nr""'·;a;,
_En nao P?dena ;et1rar o carro ~o $eU ediflCIO e ficaria com a chave, < • ~parte relativa ao uoo .de car~o~ oft- commnhi~1s ab~~m miio elas r.l.'T~,:;~Dtr<>l?r da S-ecretar~a n~ recesso, por;; nesse caso, dificultaria 0 motorista q·.1c c1a1s et~ BrastlJa, tambem tem um!l cões lev,:us e se permt';~·'1 r.'fo!;t.Pclo
que ele tem a obnga,.çao de. comp~ teria de vir ao Senado, em transport: expllcacao,
na impo<tção da Lei, ont·nga · fs~a
recer ao _senad? todos os d~as. Nao coletivo, e aqui apanhar 0 transpo:·te I Em Brasília não havia tran<p,,_~:- ! vant~~;em Assim se:1io. Se' a> <·'nrpretendena r~tJrar do Pr~siden~e 0 do Senado ,~>ara ir à sua residê::1cia, " coletivo. C ma dona de casa ~.n b!" nanhws. qt:e ~~riam l.S m ': ,..,mt>'rP~
.seu carro 1.0~ Idas em que ele estives- no d•a segwnte, o mesmo percurso se s!lia não tinha como ir ao n\el'Cauo, <o das na restt Ição_ l_eg 11 "J 'm m 0
se em, rB8~J~ta, jurante p recesso, por- repetiria, ou, V, Ex~ entregaria o ca;-- a não ser de automóvel. Um flln:) de de~ ~a mesma res~r~çao
P"r Qlle
que ele vma 8 Br~~lla em_ f.uaç~o ro às dezenove horas ou vinte horas funcionál'io elo Senado, em B"J<Íi.\n, Pnt9:o a MPsa Dir. t;~ra '" 1 ~cr rnal.,
do seu c3rgo, da posiçao de Presidenoe conforme a hora em que deixasse ~ para ir ao colégio ou iria .ie carr:!' realista do que o reL
do Senado.
Senado, para que o motorista fica 3se ou entao tena que tomar 1ot,:;, :;re5 1 o SR, JOAO AGRIPE'>/0 Se
0 Sr. Guido Mondim - Nobre Se- com o carro o resto da I?-oite. Por ou- ou quatro transportes para ;h
Já: qualquer emprêsa quiser
•.~;spc Ps<tr
'l1ad::>r Jo:'ío J\gripino, at:sde o momen- tro lado, os carros que vem para a ;sa- e a dona de casa, ~ena que :Or'l···. ou ab-:\timrntos a qna!Q_uer ser.,(jnr mto uqe dou inter~)tetação Lata ao ragem do Senado sofrem revisão e re- tras tantas conduçoes para vnrgat ao ctnpend~nte de oficiO. nad? JmpPde
dis ositivo êle não poderia ser, de- paros e, assim, ficam menos expost.;3 mel'~ado. De n:octo que t.e!llos Lle l'o.n-~ que 0 faça o que a :\-T•?:.<>. ?racu•n
· oi~ na ;ráÜca, tremendamente am'• aos acidentes e ao desgaste. Para boa preender a raz~o d!!: f_acil!dad~ do w.o im_ nedlr f> a presenc_a r_'' . of1r.w ~rata
~liarto ao· talante de cada usuário de orde!ll dos trabalhos do Senado, 0 re de carros ofiCiaiS, IWcialmen.e.
'l~tPt;lC~o d*::ssa re.dn:ao. ·~'-':~io o ,un"
carro oficial'!
colhunento ~ n~cessário e, para noso Sr, Eurico Rezende - Permite .~JonRrlo nao estiVet n ce t .ç~ ·
V' , ~ T ro·i-no Marques
sa tarefa, é mdiSp!lnsável, a meu ;;er. v. Ex~ outro aparte?
i
A última emenda, 'Sr Prc-Ji•''1!e,
1 · lCcn.e
a "
'
_
Outra emenda diz re;speito ao uso de
"'
. PINO
p 01· i I' a qu~ veda a servidor da ~-e,~_rf'' a.",n
o SR, JOÃO A6RIPINO - ~:'lo, carro_ do Senado na Cidade do RJo de i 11 oR. JOÃO AGRI
· ' rtn s"n~do, de aualquer caterron1. r:nr.
porr1 u~ qu 2m interpreta o disposltl't'O Jane1ro.
.
i
ao. .
.
. horát·in; <ie trR_balho, Pl';:>shr ~~ry1;~
não é o titular do cargo, mas a Mesa!
Tenho notíc! d
S
d d'. ·! O sr. Eunco Rezende Embo· a am t·,~:üer part.1cn!ar. l"e! fl'.'f 110 .n.
.
-~
- . õe
.
a e que O ena o L~-~ v. ,t<;x'-' ie mim ct1vergmdo, t!C•·o ~x ;- 1 J~H'·!'e 'l nova Capital. m•t,~.)~ aau!
O Sr. ~uido Mondm- EI_?tao, nao P. ' ~u dispunha,, de sete caHo~ r:o plicar porque u:;ei a expressão "t,f- ~hrgar··•m. como eu tn'S"1'\ ~'. rJnll.na~:na msll!o:· que a emend:;, fo,,e mals ~'I.!~ d~ Jan~Iro pai a ser~tço dos Sc,:h:)-- m_ as1a licen~lOsa~·. Ajustou--;e. ~erl·'·'· ··R 1-.,1 ana_r~mr>entos '"m um. so :n_óvel,
l'l,:l'-l, pJ:>!la·a?
_e ' A c~pital da Republica é Btaoi- ~~rr-,cnte, à o!·a::ao de V, Ex~ porqu2, nom oryerano' trabalh8ndo na •11 ntlJ·
lia. Os ~~s. Senadores devem mo;"lr n· 1m discur~o ,:m que, se fa!'l na in ,.~. com o ni<o por rasnar. N~.n "' r>n0 SR. JOAO AGRIPINO -:-- Vossa ~m Braslha, A funç_ã_o dos Senhorc.' cursa o de c3rros ofi~íais a "~arnré.o: " "nnt:·~vn. enti'o qu~lquer nm;,rt>. '· r-.1E/:c::.c< ~:a po-ctetá suoemenda-la, de, ·~~na~ores e em Brasil!a. e algum Se-- Ju:>tss" e::pr2so~o usada po rv,. Ex". rye,'inli"?da nesses trabn_1h~,- I•, P rHfo;ma a ,orná-la clara,_ exp"·essa, may 1 ~a~or mora no H1.o de Ja~en·o, o f.iz a expresc-ho por m1m emil'"''l'''·'a ·!:I' ''"i1 rt" mr><mo ron,egmr :0 ' ' ... ,,~ _r" r•prec:za. Na hipotese do recesso, nac1J.' ,,otque quer, e o E..neado uao lhe deve abono da sua tese, con.-;•IJ--;·,,,nclat'c'1 i~nn:o 8 'lLlem se D'Jctesse :1r:·t·nl .... cê a
utstJ.
·
aar ca.rro para os seu? transportes na- a p.:1!avra "]JCPndosidade'' n:io _nr•·e- >qrnfn d" reBii~á-l_os.
No rn'~ry),
quda Cidade. Pouco Importa que se 1a niou a tr-:.ça d.,_s suas OO>"~·va<;·)?s, E ';,ryd-~m "'o". f8H~ 1é n<t~"'l\1, 1í PY.•S0 sr. Guitlo Monãin De certo. llder, mcmb:·o da Mesa "u preside:Jte quero rcetJticar, aue o fun."hr,_!llismo ·Jfl ;;,...,,., pnmrP'8S o~q:gnl?~n~.o. L\ ex1s~
1,10 __ 0, v, i!.:,: a:.ve c~aí:~c<;.r me~ ?e~_~=. I ~e ComJS~ilo.__ No ent_anto como no R.c c_!asa _não tinba c.in. qücllla '10r ~e~~-t'0 'inoio _'e'·"ir:os de ..d otn<?,tl.rn.<.
>--"-~·•-O, c1,,c Ja eÃ~.e,~eJ"na Cc.n~a Lle,~aneuo amda ex1ste uma PJ.rte de de de·.ro.ntc n·n _ oas~8ge~s, aÉt~,"" 1 Porhnto.
é inr1i,nPnc6vnJ opo ~~
•~o '-'--~ ..,;.:c, numa aas se""ves de q.L S2.ttço admt!Il::::LratJVo do S::nado, tP- mas. vh.te e cm .. o Dor >en.o. v~le 1 .roiba" 1p 11 pervirlor do Sen~·Jr1 ,..,~Fs
\.
ió .. c' "ê" parte
/;cJutece que, por nl1o c;ue adm1br tn.ia necessidade i ru~er que e-nq1'anto se outor~a ao ..~~-- ~~,. 'Pnrwo Pm C·~rátPl'
n<t··;:,.. 1,tar,
~•.· -~. fl''- msctEs:'.o do re~caumetFOi um carro para êsse s2rvic:o. Como I:J'l onc!or um. verrhde1ro ban~_n~l:~:a n;:;':· rlrn'rn dof' hnrário~ dP t.rah~1h.1 ,T,•'h
cc"s~ Lll~;aJs após o termmo das i ~mda, parte dg, capital na-Cict·:~Cíe .-j 0 <e _oo fu'!li"Jonailsmo um '!l''~ra., ..J ... r.- i ,.,1Mrl"rnorPm, que faca 11 m 0isr?ta
~~'· ,, c;.ua9; m, e LI co:;tmno encon- R1o de JaneJro, tenho que admitir, se ,,1 clu1cl1P. nas fl 3 'S·J~ens aereas.
00 c6h;,1 0 no dominQ;o, t1os f('•'iMl:l~
t.,c.:::u. lla prát1ca muita dliiculdau:> il!lprescmdive! um carro para o P;·~-o SR. ,102',0 AGRT.PINO __ .F•'i on "'"~mo' fora do expP-ii·on1o, nr·la
;.. :c. a a ";''~v.:cco dessa medida, Potqtte'l ~td~nte, porque é a única autorid-:·: on 0 , êur>.o 0 e<:cl~"·2cim:::nto de V, f'>;". '1'?n'1ii. <e o:;eu horário ni'io t> mo "n,qJ,
,_,_·. ~l·J_, ontlué' Jartlc.·u.arir.tlall.es,. em Bl''l_- cl.o s.en_'ldo que .não compreendo an:l; ,-de. vo acrccc:::_nbr qu!) 03 c;.. rro·; <Jfi·l· T)nn. h_·o _rln_. h. otário de tr>'lh1lh0 'ntre1 ll;t, a acc:ntar: esperar, pela manaa .. de tax1, lotação ou ônibus, pela ca':e·- cia!~ encontrados às '10rt'\' CE rrcb~.- tonto dPVP e,tar no Sewda, t;aba: ".8 o ttl~W:l.sta, qüe renae em Jus;·2-1 c<ona cl;c representante de um dos Pn. :é>s estavam em 'TI:" os de ,n'Jt!lris'l'l~
1h~nrlo nara o Senado.
r _, u :.~ cl,l~e;, cne;;~e à, gar:-tgem, pa~a ~ere, da _R·epública, Admíto que exis-- exc!vsivamente: ,ncnh•Jt~a. ''"'. dP St'·.
Com ê~se~ ~qclar<>ci'Il~>ntm. C!r. 'PreJ,; c.:; QCJlTO do Senac.ur: a nüLC: "-1!1 um cano para o Pr2s1ctente da M 8
n.o.dor. Era aiJ1!~0 dn ~-;Dcr:n~,aF (lUf- <icJonte tenho eomo ju~tifi('.Hh:; ml\ :::1· o senarío1; e t:~conauz1r. o,; c~n o :,, ~~ :, como exis,te,, pna os m~mbros d. IF''a·:!lm .~~n~ s•t ;~ I P~t iP•.o;t'l,' O> .c.~ r. i ., 038 emenda~. we o;pi nii.o 't1 • ., ... n··nm
1 'l ·.'·:_em e.. vo,tar a_ sua resl~c;:c.úl · ..>' ,. f'·a. n~. artsencia do _Pre-sidente, E "~" d? :~,naJo, t...p,,,_, de ~ervll e ..n " , .. 0_n 8 ro do nobre Senador i\n;·•':i·> Via' :·-.-~',na Cl8. co~1d;,:çao do mocOd,:,In •:." . • on:;o nao quero ser palmatória dr Scnaaoles.
'1!1. m~s AO contrário 1hP i"<;nn•·b11·am
1 1
1 c>:tJe::_lcla a garagem, f. az que ,. _ -~",lundo, _cOl·taJ?-do o mal pela r~iz. a. inNo_ que di.z "t>SpP.~t'o l{. t•rov1dênc..ia d? 10 .-~?hor de. vê-las . d_Y:.c'Jtlrh~ r s.:'le.;' cle;:p,rontra~o ~odos_ os hora no: na admito haJa um carro .que sirva pa- Mesa quanto a 1·es ·.:!r::1o _na r.;dtt./H •·pn1rl~s. nara. ~ dP_cisao 1n 'fll _ ,·u10.
;tca Esc me f:;tz ver, dlfiCil .a exe r~ o embarquE e desem~argue no Ga,- das passagens nos _tm':'JOt:an~l~ 'lC .3en Sr A•lrel•n Vwna - Pr:mi•e V.
, 1·;"10 c! 's" med1da. Nesse ~artlcUl>tr, l~o, de Se;:-tador em transito naquel9. nado, a Mesa tem nne1ra ra~a0 ~~Ocu'·f· "'"~
11111 aparte?
,
f':) 1 r,"o :o_ !n?nto do ..cat:ro. nao encon- cid!ide, Nao posso comoreender :Jcte está, sim)Jlesmen•e, api1cttndrJ db;::>oJ·
JOAO AGRIPIN') _ Conr
0 "'H
t.~·ei conf::s:so - e Ja ttve a oportu:l_!- 1Ja.1a carro Ido Senado permanente· sitivo legal que :!~~~ minõ. QllC QU8nlh . .
'· ·
~
·
<htl:' de útzê-lo a V, Ex~. na reun.ao 'Uente no Rio de Janeiro à disposiçcto uin funcionário ,'l•íhl.L:o vla•:w a _~er. mnzer
r', Mes·3. -~ possibilidade de executar de Senador.
~viço, terá a red'Jçã·, de vmte e rmco
O Sr Aurélio Viana - C)~•.- •uqere
a mrclicla. militO embora quanto aos
.
.
por cento no ~mto ria p.lssv>;<:m 1\ V. Exn
então para "'O!I·~l~s rnrJtoo·l' ,.,," n~nP,~tos estou rigorosamente de .O Sr· _l(zvaldo Lzma - DesconhecJa Me1a não recusará a'J f•m~\•nl'li'io qJe ri> ta~ qu" estão servindo nos r):ltTI'l!!
l'lc'J:·rlo' ·Não é nossível admitir - e ai essa facilidade.
·
viajai' a s~rviço c.ssa reducã<:~, até por- atlP ~e enc~ntram no Rio r!e. J~nei~>o
cmi _ deno os oue não fiscalizam seus
o sr. Eurico .Rezende _ Permite que é obq~a~da .1 :JR'nr a despes:t •1.• narn_ qquele~ ~E'~senta e. 1-<>n!.'ls fnn-1110,0 .. ista.o f' lhes oerm1tem o uso do v. Ex~ um aparte?
v;agem, dJ!ln.a ou_ passagem, O que a ~'lon->l'Jos.
segunrto ron~f.:o~, 'J·le Al!
,
e f'c
m seu poder e às vêMesa supnmiU tot o coatu,ne CIO fun- bmh~m nermqne"em? V. P.xa tpm
ra:ro. qt~osta~ e diante de bu~tes. ou
O SR. JOAO AGRIPINO -Com to- ci<?~ário, via.1ando por_ conta própl'i~. '"!""1na sugestão a respeito Ja maté~l~bes~ Mas porque dois ou três pre- do o prazer;
\utilizar-se de um ofí;:1o da Secretana na?
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Abril de '19'63

dedicada a CatnE'mora-r a ceni·2n,1r':J:
do na1<cimento do Dr. Alvar·}· .l'.lvim,: Qur t>.>t.a Càln!'.7a A:ta se ~...
'e,
Não há número para a votm:ão do re-' tar;ll;(·:n, Sr· Pres:dc1:te. resp.
1
querimento. O eminente Sr-na dor Vi- 'GHlw ll.s n:.-m\magsrb, dc:cLe. ·· , 1
valdo Lima, entre;ant~). (h "::·ia di.!--cut1r: ~~~~--~ro A-rv-:n1 <..!-: sr.u n~~-lr:}:;e~: '
1u (i:.:a.lqner ~u~::el[.tto n~~)ta pa.t:4· Dlê
· T'niu;; na nora d.~ ex·.>ect·.Er'" ·.e
pu:•rw não e:ctndti .alnda a ~.!u;;(::lo
o requeri .. nento. S. Exa. ten' a p.tla-i z•n:;:lhf-. visto v>m0', ineoivc.
du:: .'.ervidore~ da Guanabara.
vra.
' éh' foi na intu 1,.:; 0 e no e~p](',:.·'. ·'e
No QUe cl.iz I'"l·;peito õtos m:•UF'i~-i:us
O SR. \'!\'ALr>O J.DlA:
~eu lde;~.lbmo, como 0 j;JJ<;r?rb . , 11
Q!<(\ ;porventura. li?:·-..em a c~ar''''~" J.flT(I· 0
· t
d.1
)
Antcn'o VieinJ.. o.nq1·:e•e~ lv-;mp'J r••e
t.J.c.UJ~:treo; ele Senado''*''· a tl~ü~b•cflo
.. e
.segw·n e
~curw :
são como as H.Ja.': ,q1c:·:fié'•J:n-· e. , ..·le.c-ta .eKJn·essa
em uma <ia:< m1nh.al'
Sr. Pn~sidt>ntr, em 16 dp ab:il de' mondo-'e para dar luz ao" r:ut:·(" · ·
1863, no mun.cipio de Vassow·aH, EBe.::uenuas .ao R.<>~ulamento. q•1er· P~t.f!i.ado do Rio, nascia uma c:i:.u,u fa-.
Era o .que t.inha a. di;~,er, à cT' • fl"'
j.am no RiCD a~ JB~1eüo QUer era Bra·
siiJ".
dada a um àE'.>'ino suptn·;ar. para-' justificação. sõb!e o requrr'lll'"eh!
t:il
.Pref:irlf"..tn-te, 'set que . n.o H!1;'~~1'"ndoxaln1entcdencerrfa~lo afós crurita·t:\t'-" ~in,!lo. da:~.oria. or~ s~P1~nv~tj.do ~.-. ,·,· ./o··
tar e'tas em'"ncta 6 €:tO:l tradu=l.l.n
e pro onr?a O:' so nmen os, a-o ns e c.:l:.,ao ~~ée egre~;o ,Anano. ,
{J pemamer1to 'lm':nime do ':le•l::: i:> no
em.ardecer de 21 -<~e maio de 1928 1 bern!.
"entwo de euvidanno> o m. 'unmo r o
no co.m~ 1 ·.·.lle'.'ldo lar a e u.ma Pt_·o.J_e llus-: o SR pnL'SID"N1'E'
c
tere ladw.:tda na trntlga CapJt,al da,
· ·R~·.· •'·'t d~:
, . , .. .,
IlO.'cé:O' P.,t'orçc~' pHnl qne
,,..,,,1.'1'•''"·
He ú'·Hcu
; - 0
equeurnen·o o nco:e ,,..,,,.
dé'l. fm Br<ldlia. o melhor c•xf'n.r:C'.
P u
·
·~dor Vivaldo Lima devia ser vote·:: ~';''•S
a e boa adminl.,tra~·ão da co,sa t:Í'lAs.'iim. no enH" ·,'J rl J cente!1úrio. ·<'Fl"' a Ordem. do Dia.
I.JlH·n.
arnanhf. 1ranseorrerá. a Nacúo rekm-:
.
_
.
.
""' LP ,
d
.
brani ao~ crnwm.pGlr.iweos a J{.id.a, .a 'i Acontece, porem. ·que nao r.> 'lU•
, . d .. ,.,
1 0 '1 n;enol u'"}\.
1
co; ;:;~ .. - 1'.:
e ~df' j
.
obra e a agonia de um cienti~ht de mero. A.<>~1m, os Senadort>s f:!PP (J··>•'1 ' ..; 0..1 f; 0 m apoh!O. d,, ,"!'~'a ?':' :;' , O Sr. Eur:co Rezende - E' exato. rara têmpPra e per.'onalidade.
a ~·
. .]arem p:estar homenagem à ( · ,, do
· J. ·\ açao 1 e ;.n1l11. ao en' "''"·:11.<. ·'·J,.
.
nasc;mento do Dr. Álvaro Al\ i'" no·
que. na.' _rf>UD!Oe>; a que r·crrnpure·J.
O SR. AURE'LTO VIANA - SenH
As suas rnaiore:> e autorizadas vozes. derã·J fazê-lo n
ão d , ..... \ ..'
Ob~e~::r-1 ... ~a ?:~;~te_ ;_o Pre,; {'.f;:l~f .-t:_mi: en,Lão n1aravU_ho~o psra o g:·up? qlF' do Senado ou da Càn1ara. não pode- in::r.!~evendó-se ~~ ·~~~~na (]~ ;·. 1. ·l :;~'
, h
ve.d, .• !e .. ,, oo~.:.u.;..ç..a'?_!l.õl~ p.::;1 t:n.tnt•· e iVes>-e 1wr-vmoo n~tqJFle ga'cl.net,e J:ão ;;iknc:'ar ante o ex.p.r·e>::ü:v.o eve.n- ~ .,0
d
... ,, .... c .• c'
a torhs as 1rregulancadr1•. a todr. " r ·'- -·
··
, '·
.
to. daí o nlaw;iYel motivo do rec•ue- ' ~. · para a meu'\ ora e pt, .. · · ·•.aO
"'l'' ·t"<e. ab,., l .. •
.
h. .
l
. G.d e•e na o tn.a o que fazer. E J'l.D1C'I1to ón1 q·,Jn se pleitei,, "ó·',a con- re»;mwntal da hora do Exped·er'0 .
.... ··.:;''· ,;
~·c. que. P!;Jnen •c!l ii ~.JJ;r'"
se o Senador não recebe corre<;pon· ~
•
" .,~
exb,a na _aummwtraçao rla C t'a l e· dencias _ dizrm q\óle há congressi"ta.s R8o>rado o expediente da se~são o!·diEHá e.'i!Wtada a mat.érie. da o:~lrm
IJh•1 tambem como certo o parecer fa- , ,
.,
.•
. - b.
· .- "
nária próxima .à memórin do grandr do Dia. ·
V<.H'i!Yel d:;~..' Comi>SÕf's de C·''bt·.i>:lli- yue qua.'>e nao a nce em e r~r,,men· racliologi:ola, que se chamou Alnr0,
ç:w e Ju~tiça e de Finanç.~c onf. cie- te apre:õen:am p.!'OJetos ~ mwlo me- Alvim.
Há oradores inscritos.
Ve?n or.llnPr sóbre e~i!as 0m:..hfl;-1.c;;. T"t~·- ~.os TeG:jn:.!'íi''n~nt.0f: - .se e.S&e cong-nes
..: ..:~
d f.r'l ...
t ·mma
T'em
,
b
.'.'.·.
qut< nào r.J.eio haia ll'hnt'm •q•lr- ai->J.1 3 'lsla e.~>ta ~u>rn'e. então 0 que vai
.Se a,prov .......o, es lla1·ao na l'l
·, .,
.
a pruavra o no ~e
L1é''-'~
c:l!"fenda a permánll-rwia lP 0 , 1 ,\'!'l'l~Pr. faz~ r aqu~le 2Tupo ct 11 ran'le os ida;; os credenciados intérpretes das ban-i ,;.unco Re:t:ende.
1
c:i,;otas sltuo.çôes que 'P~'~"'t"?.:POf 't"V1· de .sua au;;ênc.iaíl. Pela nOSEla emen- eJ.das e agre.;miaçóe~~ria.srl enLa - i Q SR. EUitJOO &EZI<::-I'DE:
hlr.
da. a Met-.a. isto ,; A D.i.recflo da Ca~<a tecendo. em nome uco.a vasa o e- 1
g.islativo da Repúb1tca. mna -ex:-st!?n
Declino da palavra. Sr. Pi c,;.
Sr. P"e8idPnlr. eram ,,skJ< ns <x- esta auto:·iZ<"da a distribuir aQ.i'têles cia benfei'tora em ruas me'lhOTes e dente.
pheacÕe<- qne i'l]gnei rlf' rno 11 c'p•·er '.il:,·ia. portanto. de clemOl'st:·~rl;o para mais de~i~ivas j!Jas::.agen~. cem, talvez.
dar il r::af'a, atende21do à ,,. ·..o. :.c'r,f',<>. fmw.'ow\r:o.<. pr:.dendo dP'XB'' mn DC~rn mHior t;nfase a el<\pa final em que,
O SR. P ..RESlDEN'l'E:
d0 meu ilustre roler;<) e ami"o e nnr.>·p cPidar no GabinPte. le,ando a ror .. ~ofrc•dor e mutiisdo. se m:Jntinha
Tem a palavra o nvble of'nanor
Senado• Au:·élio Viana. ( l1P·: 0 1·.1 m) , P''~''lld~ncia aonrte estiver aqni'le Se- obct>eaclameni:.E> no labor irw:rllt~ e, aos
:!!-~dr~)~·.
que p2r~i.stjan1 em fs~~ê-1o d,r1,}"!·-çe Jeife1·sun de .>\guiar.
respondia incisi"ament.e: '·E' tm·de.
O SR PRESIJ>E~TE:
O SR. JEFFERSON DE ,\·':HAH:
;~ ·1hc 1 r P~'t'.'<.-:!r-nt.P
r.5o tPnho rnai~ A radio·::lermite nào para, ne meu
Sôbre a ln-·sa rtl~i:·a en1enda dP Bu- :1:· eh a diz H. O objetivo da emPrH1n também".
Sr. Pre.::idente, declil:o da n~ÍliVl!l.
t<l:'ia do nob:·e Se.nsdor Aurélio \:ian.:' É' Ckl:~o. {: qua_ç:p axiom~l. N~_-n prcc-~
A obslinaçfio do sábio prPC'..ll''Ol' da
:-:a.:·ül. po:·tfl.nto. dP dr!-rv;n~+!·."'('fi0 prp· ·
que d~~seja just:t:c6.·-1a o!·a1n1Pn1e.
O SR. PRESIDENTE:
·.:et· ace~ :.&.-l. Todo·~ nt1..:: reeont.~-::-'2e~no.•; a radi.oJogiH e da r::tdictf"'rapia en1 no~:
so JO?.it;. no :.;en: ido de sua implantaEL-1 ,,-{li ~er lida
S·~l1llD" 1· 1 Si.'lnt.?c-~s.·.:;~da.rl(' de cli.·.:ciplh.arn!o e~.sa nut-- Tem a palavra o nobre Sen"c: r:·
c ~· ··~8 ~·i o e t'i11
s. Ex'-1 P·J:li~- 'éria p()rQue o lídrr do nartido cn~r> cito definitiva. levou-o a extremo.~ na AdaJlJerto
Seiia.
inanutenç,ão df> seu primitivo er·:'n'~·
r:i u;a rda p~ls,,;;·, p(H' l·J minutos.
do f, o único repre"P"t'tn'e d,o:.1el<" mento ca•·ente do E'-~srneial diante ela
O
SR.
AIH.J.BI-:ItTO
SENA:
.Partido tendo ll'Y! 12'8bir!Ptf' e 'não ,.. conflagracfto de 14 a 18. em que se diE' Ilda a _, •;:uintR:
';!U'Oanrlo rrgula1me·,ío JV)d!'l'á ra1,.lS8r •gladir.vam 0~ raios mil8grosof:, ter:Desisto da palavra, Sr. Frc .'·lp~l·onc,.,rt~'nte rtividarlP n0ro•ló un, tandü até rec:.merar c~; iá enfr<W•.tPrl- deme.
B::\IE:'1TJ~. N" 19
o•·:mo fJca!Ia ne;;.sa nttv1dade dC', ina- 'dos. de qualc!UPr modo, mesmo com O'
O SR. PRJ~SIDE!~TE:
:rros.
riscos inerP.nte~ e inevir.ávelrn·ente mor- Tem e palavra o nob; ~
Tni:~;, '!": oj ·o cie P. ... cu,;. > no S d' , Pl1~~.~~~ r s~i~\··t;!o;,.t~'~\~li~osf':,l.!l;; 0 .M~D tíferos.
Daí a n1a:·t~dr:v ;:~ü a c1ur. rlelibrr3- Bel.t'HH Neto. (Pauw.)
0

SR. JO:AO At:r-RJ:Pll'IIO -

ou menus .Gngo, E o que. fariam os
funcionário:; 1ote.dos no Gabinete do
líder do pa:·tido, a11~c:nte por fôrça das
cH-cnustânciM?
.Ausenta-5e
numa
vi~9·pm p•·o,ongnda. e não pode llcenc;a o tíder do p:lTtidc. o ú:lico 1'epre_.r,;.:uile daquele Partido. Que vão
faze.:· os fU!1Cionàrios daran~e aq.uêles cii.a.!i daQ.Uf'la 1"mana ou daquele.'
me;;es? Admitir-se- :.a fica:;,::e ü.m fun.ciouário l'J31'El receber a cGrrespondénc.ia porventura, chegadz ao ga.vinet.e daquele Hder transmjc;ncio-the,
<u; notida.s o conteúdo
dae;uela corregpandGncia - .se tive':kSe autorlzaçãQ
para ol}':i-la. '!viM, o niotorL<>ta. o oficial le,;hl'::ivo. 0 continuo. 0 auxiliar
legislativo. lodo o grupo que iria faua. -? D ·.,~n
<::···nodo"e
nun·1 1 Q\JO ha' ~c'"
m1 .
... ' . s ca me pre\':cu,p,•l em ven11ca-la- que
po:1eo vt>m ao Senado. e. às vêze.s s,io
lid:·:·r':. porque "'ão os únicos repre!>E>nranH's de um par:iodo.
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fllliC>Ollàrlos uo Senado Fe<i~:·ul Q\le
p:::m:m( ('F.m no Hio de JatW!!'O HlO
cL. C!iul::Jt-H.tos po;· tdna Re:iO!lh;ão. Nao

<'C

1

':.

°

1

1

I'

-

j

1
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t;

l. t~nha outro l'Ppre.-;.~r:1_8!.1í c, rt • C~Jn;1.~- ~-~_obre'. S:~nacio.r .João A:._;·:·:pnio. (}'tfuitc
~f·o Dinotora poc!:~rá d"'Nllli11ar wr bPrn&• ·
·
tentn:n exPrrwio n,n O<Jtras '<P'ViCC.'
o su. P:J:Ef'!DES'fF.:
da Casa os funrin~~{:~~D~~ 1o:;, ~:0 .. r i
do priJy•n com
re.3.f):?ctivo Gabinrfe.
Contilr•:a R. d::Jc':

Jusfificacâo:

O SR.

G

n!;·:,al

PRJ.:SinE~Tl-::

Tem a palavra o n··brc S;:lwdor Aurélio Via:1na, por 10 rninnto:: para jl.Lftí(icar f>Ua emendo..
·

(:Vão foi 1~dsb pelo oro1Zor • -

~p ..

nnor Prt''i<iente, cn<n :)'.!''' p•Jd:Tei jw; ·
tificar a emen a em :neno" temj)o.
Muito ob:·igaoo a V. Fx~.

1\üo está presente.
Tem a palavra o noU:"
ç:,ttcte PinhcJro·. (f'ausa.J

viam sidí' inH•larlos, em~;nra 11n jnte ...
Não está presente.
rê~se altiloauo da Cii'lle'a. P:Jc'O'l"· na
verdade "o quP o espirilo nã'O tenH', a
Tem a palavra o
fronte não SE· curva·•.
Vascon2elo.s Tôrres.

as f'l11enda ...;.

RHla dn.s Se'-.~ripe. ("111 15 dr o.bn.!
1l:l63. - A ;;relio Vi1umr1.

-

nobre

A N?-ciío brasileira acompanhül1-lh.e
O SR. VASCONCELOS 'lüRRES:
1'3~ nenhum do:.c Srs. Senadores clesPjar fa;·er uso d::: palavrH, dPclararel co:nov1da o ... · glonnso;, tran;;es. envrudecida diante c'lo e~ctcici!'mte e da pP•Sr. Preddente, de~i;to da püe11cerrada a di.-·cnssão. tPausa).
Eosr.á Pneerrao:2, a di::;0u~.são do pro- severnnca de um de seu~ ms.is n0h~-~lavra.
veis
e
c1Illo,
filhos
que.
~nb
as
vi,ino
jeto c:'m ao· Pl1W11d<\''.
deshtmbraoas e curiosas dP Ro<"nt'2'1"D
O SR. PI!.ESIDE~TE:
A ma thia sai da Ordem do Dia e Pierre. Cnrie, confirmavfl rm. ~:>lo
- Nada mais havend 0
t"· ;, .
paro que as Comissôes de Constitui- sul-amencant' a~ proclBmadt'\c: v;rtu-j <ou P"'~erra''
_ que
e _ ·
,a .. u.
i ··.; .. •- _a s.s.sao, de,!dlandc P<~ra
çã." e Justiça, Di:·etora e de Finaneas des elas inovucc'.~, redento;·as. t'l11 bem
· i a c e ,.manha, a segmme
sr; manifestem .sôbre as emendA.s apre- da Humanidade.
I
,.;;•nl::.da:o. vo.r.<.rA n ser ineluida nr
Alvaro A}v~m. o clt~-:-:l ~~1 a rfnu.nROrcl.em do. Dia da quarta sessF,o ordo,
o
e::::pecialist~t arg11tr.. en1 culo rnlsc1m!'.na. gue ,,e seguir a esta. on f,\'ja.
tico os engenhos prcmisfcores nf.o se
ln pro:mna sexta-feira, dia 19.
abril de
lc<'ll''0 s 0 o:<tmdc e te;·~'•'i,·o í!em d·1 CHl ·m

:~) L1~z. d~}

hoiP ~e rr:erer..1 à disr~:;-·.Jio

frustra1am em ~mas rRdiacê:es
ficas. desde o in51Pníe em mH'. doloro<J.n1C~nte estropi:tdt~. lúc~(lo e tr B-

i

0

~~~o:F:nJ!;~,~~~~,~~'; ::~:;.;;c;~,'~;~r>'; i~:~l~~~~nt;r ;~~,r~~~~~r: d:~ /~{~; :~;~-~~; ~;~;l:r~~~;~1oetgu t~!~~~;,·~::;codc ct;,;;~~

se
•.
~ -lfl. --.. p.t ,~~tc1.s p.lln c.:Pfe~ de
c&c.so~ de urn pnv_) adrrnrado e 1·c.r·:"'- r..~o.~:....
sôbre a 2~~et:s:tgen1 nry 46
E'"nh<Jr Presid'.-nte há P<l.~ f_:cio··· co10 0
11
01 i~·em 32), de 15· de- feverein. 1
11'10 todos s:1ben1o.s. que .~!'~1) repre.~rnta~ ~.E~ :f'.-.._ ;._e~ c· 1::flo poderão. ser•sublnc·ti- 1~·e~ _ pr·;:.'ta~o ?..o 'lon~·o do ~eo:·t~:\in _n-.·
Clfc 19n~. pela qual o s:·. Presidente
do> n~.sta Casa po~· um único Sena- ao:; [) tLscuf.·.rr, po.r falta de .ÚinPro. f.!n<:I;ne de ma;n,,df' 28. no rol CF": .
H o. n:• Casa v~ntc e ,;eis Srs. Senado- v!lP·>mdoS' ,''1:Plr.on 3 que Sf' rw<'''- _, j dfl H"P
.. -úh ;c?.. submete a c senqdo R
dor.
no Pan!ale."o da nRcr<malldadP "'•r'< -e,<eolh;1 do Diplomata Ar 9 d , B ..
Di~o
Partido<, po:·que n.~\ verdn- res.
. , ., .,
.
.
.
a. rt'ven:mcla constante e apoteót.lt'B ,.a R
,.
n; n c
lfide. d\"veria dizer que o Senador I'i'A matu,a Rera ret:racta d~ Ord~ml de suas gerac-ões
ll_
uv Ba.boso para txrtcer a f o.
'
·
cao de EnCla.Jo Especi.ll e Ministro
J)l'e.seta um Estado não propriamente do D1a de lJoje e incluida na de ama·
: EIS o mártilr do Rflidiolo#ia que a PlfnLpc '-llCiário do Brasil iun·o ao
o Partido.
Ora êsse Senador ên- nhft.
r
.
.
. .
• J?átria nãu esquecP e procura fest.e- Govêrno da República Popular d
trando de licença. se o .<eu suplente
. Na. h01 a ~o expediente fm subme-1 Jar-lhe. mais urna vez, a memória Bulgária.
a
nl'i'l
ao 'eti Partido. então tido a vot.açao ~ requer!mento do no- I do la.nce em que ê ·l'ec:ordado o d:s ·
2

I

n

c~;

·.e·, rl·>fl\lPie Pr.-tj:'o lesanare-.
:a. por um espaço d2 tempo mais'

~~ ~~n~~~- /~~;~g ~!m:, ~~enti~ 1 d: s~u
m

ditoso naseimento, ocorrido
a, seJa p1 ecu;runente wn século,

há

1

Diseussã9. en. turno único, de Pa·
• recer Secreto. 'da comlssãn de Rela.
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F'"-:terio:·es sôbre a Mersagem
n9 43 (.a.9 l
origer.l 48) de 21 de
ma "-> 1~ 1953, pela r]ual o Sr. Pref·~;p.,·
a~ -qepública submete ao senfldo a e~coll:>t> do Diplomata Roberto
L'tiz t1e A''lln'"c'.o Araújo para a
f:n1,.;;o ele E.mbaixaclor EXtraordinário e r1r~·~·tpn"'~1"io do Bras] junto a•· n:Jvê~nc la Argélia
çõ~c

3
em primeiro turno. di
te i do Senado n9 39, de
l!ll'n
·..... ;q cT~ Sr. Sen8r!or Mil·
f(ln -~
·os. que divide o Supremo
Tri;.JJnal Federal em três- Turmas Jul-·
D'«·~··~ ~ ·
Prr- '· ·"' é!~

gaàoras • dá outnts p:·ovilência.s, .
tend":
Parecer, sob nQ 78. de 1962, da Comissão j~ _;unstituh ao e Justiça pela
rejeição.

(Seção 11)

Abril de 1963

-----------------

SECRETARIA DO SENADO
FEDERAL
Ato do Diretor Gerai

Concurso para Taquígrafo
·de Debates

PORTARIA N° 17, DE 5 DE ABRIL
DE 1963

IDENTIFICAÇAO DA PROVA N9 2
tDITADO TA~UIGRAFICO)

Discussi'ío ew turno único. do Requerimento n•> 97, de 1963, pelo qual
o sr. senador va'iconcelos Torres 50 •
O Diret.or-Geral, no uso da atribuilicita a transcr'Câ'l nos Anais do ção que lhe confere o art. 213, item IV,
''nado do artigo intítulll>do "Encícli- e de acôrdo com o art. 207, letra a,
ca pede desai·mamento .imediato para
Resolve repreender Antonio Alberto
~alvar paz", publicado no Jornal do dos San~os. Motorist~, PL-10, por falta
B'"flsil" de 11 do mê<; em curso.
de exaçao no cumpnmento do dever.
:tst~ 'neerrad~ a sessão.
1
Secretaria do Senado Federal. ·em 6
(T,, .. rmta-se a scssã, às deses-i' de abril de 19'33. Evandro Mende.~
sele horas e cinquenta minutos) . Vianna, Diretor-Gernl.

CLASSIFICAÇAO

POR

ORDE!\1:

Vaga decorrente d>l

DE ANTIGUIDADE DA CARREIR \ DF. MOTORISTA SíMBOLO PL-9
Até 3 de abril de 1963
de Antonio Menezes do Nascimento -Motorista PL-8
Res. 5·63 de 3-4-63

~~po:.:entadoria

I
NOME E CLASSE

De Pl-9 a PL-8 -

O Diretor-Gere.l da Secretaria do
Senado Federal comunica aos interessados que se procederá, na Diretoria
da Taquigrafia, no dia 17 (dezessete)
do corrente, quarta-feira, às 14 (quatorze) horas, à identificação pública da
Prova n<:> 2 (Ditado Taquigráfico) do
Concurso para raquígrafo de Debates.
Secretaria do Senado Federttl, em 15
de abril de 1963. - Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral,

-~-----,-FAL;:~-~---

1

Merecimento

Concorrem:

Geraldo Theodoro Ferreira- 2.913 •.••••
Rul:lens da Cunha Gotneci - 2.901 .. .....
Pedro Cidra! Mamur - 2.870 . . . . . . . • . • •
Jacob Setta - 2.865 .. .. . .. .. .. .. .... ....
Milton Faria de Souza - 2.864 .. .. ... .. ••
Manoel de Almeida - 2.846 .. • .... .. .. • •

SI!.'NADO

FORA

1 --------~C

__________ ,

!
~

7a.
7a.
7a.
7a.
7a.
7a.

11m.
11m.
11m.
10m.
10m.

28d. , 13a. 3m. 6d.
I6d.
15d.
15a. 3m. 22d.
10d. 1
9d. · la. 11m. 6d.
9m. 21d.

I

TOTAL

I

N/JUSTS.

l

I

LICENÇA

I

I

21a. 2m. 29d.
7a. lim.'·16d.
23a. 2m. 2d.
7a. 10m. lOd.
9a. 9m. 10d.
7a. 9m. 2ld.

Seção >\lministrativa da Diretoria do Pessoal, em 15 abril de 1963. - Romeu Arruda, Auxiliar Legislativo,. PL-9Zormelina Riueiro Alves, Chefe da Seção Administrativa. - Visto: Maria do Carmo11 Rondon Ribeiro Sarazva, D1relo1a do

Pessoal.

CLASSIF'ICAÇAO POR ORDEM ·DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE MOTORISTA AUXILtAR SíMBOLO PL-10
Até 3 de abril cie 1963
Vaga decorrente da aposentadoria de Antonio Menezes do Nascimento Motorista PL-8
Res. 5-63. de 3-4-63

SENADO

NOME E CLASSE

TOTAL

FORA

I

FALTAS
LICENÇA
N;JUSTS.

~---------------------

De PL-10 a PL·9 Cabe

Antiguidade

a:

Manoel de Andrade Mom·a -

1.570 ......

6a.

7m.

2d.

14a.

6m.

-

21a.

lm. 27d.

1I

Seção Administrativa da Diretoria do Pes;oal, em 15 a~nil de 1963. --Romeu A;·ruaa. Auxlliar Leg;islat·ivo,. Pl,.-9 Zormelina Rzbeiro Alves, Chefe da ::;eção Admmi;;traliva. - Vi.;,to: Mana ao Canno:; Ronaun 1-l.ibezro Sarawa, 1JtreLuH· do
Pessoal.
CLASSIFICAÇÃO POR c-~:~'[ I>'!: AYu 'GTDH)E DA CARREIRA DE AUXILIAI: LF :>ORTARIA !:>.i:MBOLO PL-3
Até 15 de março de 1963
· Vaga decorrente do falecimento de José Salles ~ OllveLa, Aj.lci.mte de Pr: teiro PL-7

De PL-8 a PL-7 -

LICEKCA

SE;NADO

NOME E CLASSE

Merecimmto

Concorrem:

Cláudio Queiroz - 2. ';51
Marc1ano Jose , '<t Silva - 2. 751
Geraldo (}ornes - 2.281 ..
An;;;m:o LUiZ da Rocha - 2.278
2.ll4
o~.valào Sampaio Al<amlcO Cruz - 1.993
Mario Mendes da Silva - 1.927
Metctlio de Souza - 1. 7BO
Hrrmes Pessanha Gomes - 1.676
Manoel José dos Santos - 1.401
1 324.
Arnaldo Gouveia Castelo Branco
José Jurandir de vasconcellos - 1.275 ...

················
··········
················
·········
···············
··················
.........
···············
........

-

17a. lm. 28d.
na. lm. :ISd.
17a. lm. 5d.
15a. 10m. 24ct.
Sd.
1tia.
16a. 11m. 20d.
17a. 1m. 13d.
16a. 6m. 29d.
15a. sm. 23d.
17a. lm. 6d.
15a. 11m. 4d.
13a. 7m. I5d.

4m. 14d.

l2a.
4a.

9m.

15a.

.7m~. 2~d.

la.

Sm. 12d.
4m. 18d.
7d.
21d.
268d.

6d.

I
!

la.

6a.
3a.

-

29a.
:tla.
17a.
15a.
31a.
16a.
17a.
I8a.
17a.
23a.
18a.
14a.

6m. l~d.
Itm. 4d.
lm. ~d.
10m. 24d.
Bd.
11m. 20d.
lm. 13d.
3m. 6d.
lm. 6d.
Sm. 6d.
11m. 25d.
4m. 8d.

6

2

-·

Seção Administrativa da Diretoria.'do Pessoal, em· 15 abril de 1963. -Romeu Arruda, A~xil_iar Legi.>lativo,,. PL-9zormelina RilHJti'o Alves, Chefe da Seção Administrativa~ - Visto; Mana do Carmo Rondem R~beiro Sarazva, D1retore cio
Pessoal."
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CLASSIFICAÇÃO

POR

ORDZM

DE

ANTIGTJ,DA!-.,F

DA

(Seção 11)

CARRE!RA DE AUXJLIAH

.Abril de -:;
TJ~

PCRL'.:CUA SiMEOLO FL-1

Até 15 de marco de 1963
,
Vaga decorrente do falecimento de José Salles ·de Oliveira, A j •tc!t.nte de P<l tFJi o PL-1

FAI.'IAS

NO:.\iE E CLASSE

:::>E~ lADO

L1CH: ÇA

'lU lAL

l:''UHll.

N;JUSTS.

De PL-9 a PL-8

Antiguidade

Virgilino José da Silva -

II

2. 854 ......... .

16a.

2m. 26d.

4a.

9m,

9d.

I

-I

21a.

61

l

--·---·· · - · · · · - - - - - - - - Seção Administrativa da Diretoria do Pes!'oal, em 15 abril de 1963. Zormelina Ribeiro Alves . Chefe da Seção Administrativa. -Visto: Mcma du

4

Romeu Anuda, Aux:liar U··~·' i'ativo .. Fi. 9 (;(111/io' Ronaon Rzbezru San..'ra, Düct:•
I!()

Pessoal.
CLASSIFICAÇÃO

P9R

ORDEM

ANTIGUID<\D~

DE

DA

CARRFJRA. DE AUXIUAR Dlê PORTAPL\ Slí\>BOLO PL-10

Até 15 de man;o de 1963
Vaga decorrente do falecimento de José Salles de Oliveira Ajudante de Porteiro PL~7

'F.\J.TAS
SENADO

NOME E CLASSE

l:''U!'<.I\.

TOTAL

LICEr\C.\
N,

üSTS.

De PL-10 a PL.:9

Concorrem:
Abt>dcnego de Souza Lino - 1. 550 .....••
Jo~é Miguel da Silva 1.325 ........... .
In:çu Francisco L'Uiz da Rocha - 964 ••••
,Byivio José da Silva - 964 .............. .
'trba d'l Gonçalves - 964 •..............••
Walter Braga - 964 ....•.............••
Francisco das Chagas Pompeu Fortuna .......•....•...........•...••
964
José Soares Cavalcante - 962 .•..••••••••
Hélio Bittencourt Gonzaga - 960 ••••••••
Hugo Carvalho Vieira - 957 .....••••••••
Valentim Ferreira da Costa - 933 ....... .
Wllfon Pereira de Carvalho - 933 ...... .
José Washington Chaves - 931 ........ ..
Geo"gino Avelino da Costa - 929 ....... .
Jo~é Bulhões da Costa 908 .......... ..
Jorge Fontoura Macêdo - 875 .•••••••••••

6a.
6a.
5a.
5a.
4a.
2a.

9m.
9m.
5m.
5m.
3m.
9m.

2a.
4a.
3a.
2a.
5a.

8m.
4m.
5m.
7m.
5m.

2a.

2a.
4a.
2a.
2a.

13d.
12d.
lld.
10d.
29d.
6d.

27d.
2Bd.
2d.
17d.
25d.
em. 28d.
6m. 21d.
lm. 16d.
5m. 28d.
4m. 25d.

23a.
18a.

8m. 3d.
3m. 13d.

- 352d.
6a. 11m. 8d.

111.
2a.
3a.

5m. 10d.
28d.
6m. 27d.

9a.
8a.

lm. 19d.
lm. 26d ..

30a.
25a.
5a.
6a,
1la.
2a.

5m. lld
20d.
5m. lld.
4m. 27d.
3m. 2d.
9m. 6d.

2a. 8m.
5a. 7m.
5a. 6m.
6a. 2m.
5a. 5m.
lla. 10m.
lOa.

4a.
2a.
2a.

27d.
24d.

9d.
25d.
12d.
am. 17d.
lm. 16d.
5m. 28d.
4m. 25d.

2

2

29

25

Seção A drr.inistra tiva da Diretoria do Pessoal, em 15 abril de 1963. - Romeu Arruda, A uxlliar Legisla :i v o,. Pi· 9 Z'irmc''ila Ribetro Alves, Chefe da Secão Administrativa. - Visto: Maria de. Cwmo Ronàon Ribeiro Sarazva, Diretor-:1 ao

Pessoal,
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SECÃO 11

.ANO XVIII -

N° 31

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FE!.UA, ~;'/ DE .ABRIL DE 19< '

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
Convocaçio de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidencial!!.

o Presidente do Sena:lo Federal, noa têrmos do art. 70, I 39, da Cons.

Pessoal dos Orgãos da Just1ç~ do Trabalho rla 3• Regiál) as cll.~poslçõr-.
<las Leis oYs 3 780, de 12 -de jutno de 1960 t J ~~!!, de i:J c1e uvvernb. v
de 1960, e da vutraar proVlctênc;~.
Dtt. 9 de maio:
- Veto tparc1a1J ao Projete de Lei n9 4 470 B-62 na Câmara e no
mero 4-63 no Senado que t'.lt,era o Anexo 1 da Lei nv J 780. de 12 c,,
Ju!ho de 1960 na parte refereu~ aos Operadores Postais e dá outras pr"
vidênc!M
- veto (parcial> ao Projet, de Lei n9 2 ~68-11Bl na camara e número 120-62 no Senado que transtorma em umáactes unlverslt.árlas .·.·
cursos de Odontologia e ClP. Far:n11.c1a da Umversldade ae Mma.s Oerat:.
- veto 1total1 an Projeto de Lei n9 2 011-B 60 na Câm&.ra e nüm>
ro 44 ·62 no SenartJ que ctesmcorpora do Pa tnmOmo da llnlão e dev'
ve a plena propriedade da i:>OCJtda.de FllarmOmca "Lyra.. o 1move1 S'
tuado à rua S Joa~Uiii" n? 239. na Capital do Estado ae Sã.Q Pa•.llo.
Dtas 14 e 16 dP maio- Veto tparclal' ao Projet:) de Lei nQ 4 ~77-A 58 na Câmara e nú
mero 16 63 D·) Senado, qu·~ reestr•.ltura o Departamento Nacn.mat ae ?01
tos, Rlos ~ OanalS, transformando-<: em autarquia.
•
Dzas 20 22 28 e 30 àP mcuo:
- Vet.o •p'lrciall a•) Projet.o ae Lei nQ 1 837 H 60. na Câmara e ou
mero 94-61 no Senaco, q•1_e dlspõc sôbre o &·~ltuur do rrabalhaOot Ru-

titUJçao e a.> art. 1~. n. I\1 du Regunento Comum, convoca a.s duas Casaa
do t..:ongresso Naeional para, em sessões conjuntas a realizarem-se nos dtu
18, 23 e 25 de abril; 7, 9, 14, 16, 20. 22, 28 e 30 de maio do ano em curso. as :11 noras e · 30 mmutos no Plenário da Câmara dos Deputa-tloa, co.
nnecerem aos vetos presiaer.cuu:; abaiX'<> menctonado.s:

Dta 18 ae abril:
- Veto 1parcta1J ao Projeto de Lei n· 4 54-B-62 na Câmara e númé.
ro 182·6'.! no Senaao, que .orça a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fe·
dera• para o exerctc1o ftnancerr<. de 1963;
_ veto tota1 ao Projete- de Lei n9 1 662-B-60 na Câmara ~ nllme
ro-159-61 no Senado. qua assegura r.os taretem>s da Fábrica de Calçados
do E.stabeleclffiento Centra.. de Material de IntendênctiÍ do MiniStério da
Guerra os beneftclos da Let ov 3 483, de 8 de dezernblo de 1958;
- veto tparclaB ao Projetu de Let n9 3 799 ·B-62. na Câmara e mlmero :o~-63 no Sen&:do que estabelece medidaS l:ie amparo à indústria de
transporte aereo e dá omras providências
Dio 23 •e 2& àe abril:

_ veto tparClall ao Pr~ie'c dE' Lei n9 2 285 B 60 Ra camara e ml·
mero 183-62 no Senado quf' disnóe sôbre o Código rnbutário do Distrito
Fe::teral
-

ral

Vta I dt: mazo
Veto 1parc1r.ll ao t-;·o;ero a( t...el nv 4 tf!t;-1\-ti::l na Gamara e nu.

mero 163-62 no SeDado que ap:u:a aos cargos e funções do Quadro dO

SENADO FEDERAL

MESA
t're~tUeuce

-

Senado Federal, 18 de rr.a rco de 1963.
AURO MOURA ANDRADE
Pres1e1ente

Moura Andraae (PSD

4 Sebastião Archer - Maranhão.
5. V!ctunno Freire - Maranhão.
6 1:>1gefredc: Pacheco - Pia ui.
7. Meneze~ P1mentel - Ceará.
Gonçalves - Ceará.
~. Wilson
Walfre<1o Gurgel - R. G .. Norte
O. Ruy ~~arnelro ~ Paraíba.
1. LeitE Ne'to - Sergipe.
12 Antõmt Balbino fern exerciclo o
suplentP Ernesto Catalão, do PTH'
- Bah1a.
.Jefter~oD d2 Aguiar Espíritc
San•o
14 Gllber~<. Marinho - Guanabara.
i5 Mour8 Andrade - São Paulo.
Ati!io '-"ontana - Santa Catarina
REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA:~~ Guid<' Mondin -· R. G. Sul.
18 Renedwto Val!adares - Minas GeP.>\RTIDO SOCIAL DEMOCRAfiC0
rais.
tPSDI
19 Fllinte MUller - Mato Grosso.
1 . JOBé Guiomard - Acre.
20 Jose ~'eliciano - Goiás.
2 Lobão da Silveira - Parã.
21 Juscelin(l Kubitschek - Goiá.s.
I. Eugênio Ba.rro.s - Maranhão.
122. Pedl·o Ludovico - Ooiá.5.

- SPI.
Vice-Presidente - Nogueira da Gama <PTB - MGl.
Primeiro S~cretário
Ruy Palmill·
ra tUON - ALI.
Gilberto MaSegundo-Secretário
rinho <PSD - 'GB>.
Mo•.Jrão Vleirercelro-Secrelano
ra IP'fB - AMl.
Cattete PiQuarto-::>ecretánó
nheiro <P'fN - PAl.
Primeiro Suplente - Joaquim Parente <UDN - PII.
Segundo Suplente
<PSD- R.Sl.
Cario~ Jcreis·
Terceiro Supl~nte
sa~l <PTB - CEI.

1

1.
2.

3.
~

6.
7.
8
9.
O.
11.
12
13

UNIAO L'í':MOfRATIC\ NM'IONAf
ti; UNI

1. Zacarias de Assunção - Pari.
PARI'IDO TRAH.\I.HIS'IA
2. Joaqmrr. Parente - Piaul.
.IUtASILI!.:lUO
3. Jose Cândido - P•aUJ
1P'l'BJ
4. Dlnartt:: Mariz - R O. Norte
5. João Agripino .,- Paraíba.
Adalberto Sena - Acre.
6 Rui .PJ,.nelra - Alagoas.
Oscar Pessoa (em exerc!C•o c Su- 7 .. E!.lrlco Rezende - Espmto Santo.
plente EdCiardo Assmarl - Acre. 8. Afonso Arinos - Guanabara.
Vivaldu Lima - Amazonas.
9. Padre Calazans - são Paulo.
Mourão Vieira - Amazonas,
10. Adolr•ho Pranco - Paraná.
Artur Virgtllo - Amazonas.
11. Irin,u Bornhausen -:- santa CateC ar los Jereissa ti ~ Ceará.
rina
Dix-Huit Rosado - R. G. Norte 2. Antôni Car: llS - Santa f'atarln•.
Argemiro de Figueu edo Pa
Danie• Krieger - R G. Sul.
i}~ Milton Campos - \1ma, nerais
raí'Ja
Barr.>s Carvalho - Pernambuco 15 Lopps da Co,ta - Mate Gro~so.
Pe.ssoa de Queiroz - Pernambu~c.
PARTinO LIBER'IADOR
José ll:rmlrlo 'em ex e. CIClO o sntPL1
pl<>ntp Pinto Ferreiral - Pernam
buco.
1. Aloys!o de Carvalho - Rania,
Silvestre Péricles - Ala.!!:·>as.
2 Mrm it Sá - R G. Sul. '
VHsconcelos Torre,, - Riu de JaPlUtTIBO TH.UHI.HIS'I A
neiro.

14 Nelson Maculan - Paraná.
15 Amaur:~~ Silva - Paraná
16. No~ueira da Gama - MinaE Ge
r ais
l7. Bezerra Neto - M~tc Grosso.

N.<\I'IUNAJ,

fPTNI
1 Catetr Pinhell·o - Pará
2 Uno de A1n'~s
•em t'xercfclo c,
F •- -nte Linneu Gomes) - Sãc.
Paulo.

484

. ...,..-.,...

Quarta-feira 17
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J>,U:~fWO

l~:~ul

1
1

SOl'L\L PR,)JRESSISTA
•l'Sl'J

Ciiubei ti - Espfrito Santo.
Couto ·- Hio à e Janeiro.

DEPARTAMENTO DE IMPREtJSA NACIONAL

.\·1:. ·.H'l

l'.UtHBO S()C!,\I.lS'IA
IHLI\S!I.EmO

;~,o;

Viana -

Guanabara.

il\H.N'JO 'fRAH/iUIIS'l.\
RKNOV!\HOR
tl\'I'l'Hl

i

l''H:TillO RFPl 1 BUt:ANO

I

ii.'H;
~H

E-!) tH·:.'.lOt.'F/1: <\ ('RISTAO

i

PSD - Sigefredo Pachec-o.
PSD - Leite Neto.
PTB - Argemiro de F:gueiredo.
CHI!IFE DA SEÇÁO DE RED~ÇÃO
CH.,FE DO SERVIÇO DE P!JBLICAÇÔES
PTB - Arnon de Melo.
FLORIANO GUIMARAES
MURILO FERREIRA ALVES
PTB - Júlio Leite
UDN - João Agripino.
UDN - Lopes da Costa.
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Reuniões: às 16.00 horas.
SEÇÁO 11
Secretãrio: José- Ney Passos Danta$,
1A:nx. Leg., ·pL-9.
Impresso nu ofiçinas !io Departamento ét lmprfnsa Nacional

I

I

Ja-

J:

:

BRASÍLIA

d(-· J\le.io -

6l·.:H

I

Alagoas.-

i\·iJ.rinho -· Bahia.
serg1pe.

p'""

l);,tnPCiàtica

17

Nacwnal

O. N. l ..............•

' 15

P:::.:Jo Libertador <PLI .....
P:·. ·: ·rJJ I'•·abalhista • Naciunal

:I

'l

I, !li )

•F

P " . tid'

P

<P. S
a;tid

lP. S

G

..............•

Soda! Progressista
f' )

.........

2

Socialista Bra.>ileiro

Semestre • • • • •.• • •.• • •

Cr$

50,00 Semtitlle • • • • • • • • • • •

Cr$

Ano , .. • • • .. • .. .. .. •

Cr$

96,00 Ano ..... • , ....... •.

Cr$

39,00
7ti,OO

Cr$

108,00

TITUl.ÃRES

PSD
Walfredo GUrgel
Jose Guiomard
Raui Giuberll

Exterior
Çr$

136,08 Ano

PTB
Amaury Silva
Heribaldo Vié:r:'l

- Excetuadas as para Q exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder~se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses
ou um ano.

S.1n :e~enda ········/········

A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de
esclarecimentos quanto là sua aplicação, solicitamos dêem preferência
à. r~messa por meio de cheque ou vale postal, emitidos
Twsoureiro qo Departamento de Imprensa Nacional.

Eur:co de Rezende
Antônio Carlos
MLMBROS St:l'U:J:o;•JLS

a favor do

PSD

-

Leite Neto
Lobão da S1""'""
Eugênio Bftrros
Júl!o Leite
PTB

O custo do número atra~ado serã acrescido de Cr$ 0,10 e, por

1 :· exercício decorrido, cobrar.se· ão mais Cr$ 0,50.

V ice-Líderes
Daniel Krieger mr-7 - RS)
Mem de Sá .,..- 1 PL - RS)

2
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PEQ1.1ENAS REPRESENTAÇõES

Líder
Lino de Mat.o.:., (PTN - SP)
Vice-L!der
Aurélio Viaha <PSB - AL)
.,I - DOS PARTIDOS

BLOCOS PARliDARIOS
- • Maioria 139 :VlemtJ. os) :
p:;.n

PIB
Minoria t lí 1\Lmbros):

PSD
Líder
Benedicto Vallada:·es IMU)
V ice-Lideres
WiLson Gonçalves tCE)
Sigefredo Pacheco IPI)
Walfredo Gurgel <RN)

UDN
PL
RPJJ! esenta','ues

UDN,

-

64

3'' Pequena~
MembrOS):

1

- Os suplementos i.s edições dos órgãos oficiais serão fornecidós
aos assinantes somente mediante solicitação.

B ) ............... .

Pai l!do Rep;blícano • PIV
P a 1 t 1 d u Democrata Cristão
I P. D. C ) ............. ..
M""'mento TrabaJhi~ta Henov:u1or tl\ITR! ..•... ~ •.. , •

2" -

Pres'dente
tPTBl - Senador Vivaldo Lima
t9 membrosJ
V1ce-Presidente
<PSDl - l;)enador Ruy Carne1rç

22 i

.•••. • • • • • • • • • · •

: u 1'ra 1)alhl~ta ~rtlsileiro
'''· 1. B ) .............. ..

Ur .. ·u

C.:apital e Interior

Ano

o Socid.l DemvcrMico
Lo )

FUNCIONAR! OS

Capital e Interior

Exterior

RESUMO
}' ;1 : c · d
I i'
:::5

REPARTIÇõES E PARTICULARES

LE{~Ei'\lH

\'Iena -

! Comissão de Legislação Social

ASSJJI'.4TURAS

, Pilt'l
:..: : ut>

SUPLENTES

DIRI<TOR ·GIRRAL

ALBê:RTO Dê: BRITO PERt::IRA

tl'SBl
A'.1~elio

PSD - Wilson Gonçalves.
PTB - Dix Huit ROSado.
PTB - Heribaldo Vieira,
UDN - Dinarte Mariz.
UDN - JOSé Cândido.

EXPEDIENTE

t9

PTN
PSP

PSB

PTB
Líder
PR
· Artur Virgílio t AM)
PDC
yice-Líderes
Jo.>aphat Ma:·!nho tSem Legenda) i Amauri Silva •PR)
Vivaldo Lima tAMJ
Bezerra ~ft) tM:T)
UDN
LIDERANÇAS
Líder
DOS BI,OCOf, \'AltTllJI\.luosl
I
Danifl Krieger <RS)
~'I.A10RlA
Vice-Lideres
TA der
Barros Carvalho IPTB - Pi!:)
Eurico Rezende <ES)
Padre Calazans •SP~
Vice-Llderes
Adolfo Franco .i"R)
Victodno Freire IJ?C\D - ·MA)
PL
Va~concelos Torre..s tPTB RJ\
Jefferson de Aguiar rPSD - ESl
L!der
Lobão da Silveira tPSD - PA\
Mem de .::Já IRS>
MINORIA
Vice-Lider
Líder
Aloysio de Carvalho <BA),
PTN
.
João Agripino <UD:f - PB)
MTR

Ltder
Lino de Muws <SPJ
V ice-Líder
Catetr Pinheir0 •PA
PSP
Líder
Miguel Couto <RJ)
V ice-Líder:
Raul Gi'lberti •ES)

AureLo Vianna
Pessoa de. Queu·oz
Vasconcelos I orns.
UDN
Lopes da Costa
Zacanas de Ao.sunçiío
Reuniões: As quarta~- feira~, às 16.0{)
noras.
Sec: <"lário: Cid Bru,;ger.

Comissão de Constituicão
e Justiça · ·

Comissãa de Seguranca
Nacional

Presidente UDN - J.v..ílLm Campc·
Vice-Presidente - PSD - Wilsor
uonçalves
PSD - .Je:terson 1e Aguiar
- Ruy Carneiro
- Lobão da Silveira
- J i!it>Jhat M<"IUho
. rTB - Amaury Silv2- B5erra N"'
~ Pinto F"en-eira
UDN - Alo" o dr C<.<rvalro
- Eurleo Rezende

Presidenb - Za-c,.rias de As:::ump;âo- U. D. N.
Vice-Presidente - SiJveslTe Péri·
- P. T. B.
José 3uioil~ard- P. s. D.

';le~

Vit::Jr 1~0 Fn ·e - P. S. D.
uscar Passos - P. T. B.
Irineu Bornhausen - U. D. N.
R~ul Giuberti P. S. <;>,

Suplentes
P. S. P.
<. Atilio Fonta
- P. S. D.
>i<-·Buit RosaC:o - P. · T. B.
Eduardo Catalão - P. I'. B·
1 Ado1fo Franco -:- U. D. N.
2. EPr' -.._ Lezende - U. D. N
1 Mürurl Coutq- P. S. P.
Senado ':''ederal, em 3 de abril de

SUPLE?T'i'ES

PSD - MeneL:e.s Piinr:n
Leitt Net0
~ Benedictc Valle.dares

-

-

I

Aa~·ão

~·~'..

1. Huy Cameiro -

1 :· ~;·,

Her!r ·ldo ITieirr

, :"n

'","'"írP:ílio

._ Argemiro 1r Fip;ueil .do
- Silvesb: PAriclet
UDN . - Afom~· Arinos
'963
- Daniel Krieger
- João Agripin'l
Secretário: Ron&ldo Ferre;ra DiP
Oficin 1 r.egisl& ti v o PL- 8.
D!RETORIA
Reuniões: Qua!·~~-,· Feira.~. às lJ

I

DAS COMISSõES
Comissão de Servico Público
Civil -

Ol"8.S.

\. -

Comiss-ão do Polígono
das Sêcas

·

TITULARES

TITULARES

I

PSD - Ruy Carneiro - Presideme
_ PTB - Aurélio Vianna
VicePresi<lente.

i

I

1

PTB - Silveótre Péricles - Presl·
de te.
PSD - Leite Neto
Vice-Presi·
dente.
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PTB - Nel.>on ~2acqla.n.
PSD - Sigdredo Pacheco.
UDN -Antônio Carlos.
UDN - Padre Calazans.
PL - Aloysio de Càrvàlho.
SUPLENTES

PTB
PTB
PSD
PSD

-

Pirito Ferreira..
Eduardo Calatão.
Victo-rino Freire.
Benedito Valladares.
UDN - Dinarte Mariz.
UDN - Lopes da costa.
PL- Mem de Sã.
Reuniões: 4~s-feiras às.HÍ:OO horas
Secretário: Óerardo Lima de agl'.,!ar
Oficial Legislativo PL-8.

corliissãq d~... ~eláÇões
Exterrcres
01 membros)
TITULARES

PSD PTB FSD
PSP
PSD
PTB
PTB

-

JeffÍm;;on de Aguiar
sidel~te.
,
Pessoa. de Queiroz Presidente.
Benedicto Valladares.
Filin.tJi.. !'J:üfler.

Aarão, Steinbruch.

Viva1do Lima,.
Eduardo Catalão.
Anton:o carloo.
José cand:do.
UDN - Padre Calazans.
UDN - Arnon de Meílo.

UDN UDN -

SGPLCNTr:S

l'SD -

Mene~cs Plnúmtel.

Ruy Carne'ro.
José Guivmard.
Victorino Freire.
PTl:l - Vasconr?los Torres.
Oscar Passos.
Argemiro Figueireda.
UUN •··· Daaiel Krieger.
Eeirlco Rezende.
,Jcfw Agripino .
.!'.'!cm d2 Sá.

Reun'ües -

à~;

16 horas das

QUlTl-

t<.s-feil cts.

i:,ft-\S DA COMISSÃO OE
REDAÇÃO

A., quinze hc>us do dia dois do mê·,
de aiJ; il do süo de mil novecentos
ses:;ellta e kl-.J, reune-se, extrao;·dinàriame~lle, a
._ ·ni•.sã, de Redaçüo.
sob a PresJdt'nc·:.c c;Vl'!Üual do Senhor
Se1 adur Seba.<tüo Archer, pre.sente:
o' Senhores . "!1''lclo;·es JúEo Leite e
\Y \;r;·edo c;~J. :o'.
DcLmm de én:nparecer, por motive
iu~t:fic2'i0

Sen:ldo~·e(·

S.enho!'CS

bix Huii;

l :·.Hlt
Pndrf' C''• :·"n.::s

Pn.>·üd0 'e -

-

e

Vic~-Pre:Úcknte

·~~~c~~:~~~ j~~;~~oral~osf~gl;~~:l{r_~~~~~ I
éS~P (}UC :?.0
r eu
:1.~ •'0(:Pl' ,·
obSf'!'"~/OU l}l~ll,,;·q t;Cl1ka') !C:Ir~i;u·-~·.1
aprrc:0ntar!rlo a redaçfw do art. 1.9 i
-de rrf?:·'clo P'. O.Íé to C•.vno um todo ".ll- :
tc'}·e :mo e ·n~·"· C JffiO n1ndif1C!a\áo· d'':
r

I

1

u~

det::"~1~f'lel(0

clPrecf:'·.

r]!·.r;:}~if?o

D in~2. Qlle

r1o ty•1a
rel~ç.r

Ccn:1~r-s5n
H~.,~Q~:r-n.~ nrir

lrrral.

.fi..:;~

nmn. vez ?.y_)· o:.~p_
R.Pr~
~J'JcJc··i;

f'c

·--1.o o r-.:t·
o

:.;er t8n"~.Rdo C")'Y!CI normn a :~e:·
da r!?~u~ 8m tU;, .ttr em h:l:'.s as P''0 ·
~os!riles do m2 "{tno ~·ê~er·J, uni L)"'!;~ i·
7~UJln,

fv~·sLn.

~=·~. ~·r::; __.:f~..,\)Jf'::.:; d()~ p~oje ~ : !':hnr
a:'1~i' .')'('01 por p•+ 'r.;<. do
1 l-7Ulr,:§.()
VP.?: f]Ue
n1o~1;fic:J.nft;

tos ele le;s qt·e t:

Ca.sa. unu1,
t..a(
n.5.o..alte..ra"<> de .m'lne\rit

1
.:1 · ;JÓ~.io

algum~.
d2
da
D-1'(.-np~·ição.
o
r, nh-:0o i\_0
po!· :n1P.nln1 G:'de. Rp:·o~Jaclo.
· :0 11-tH.

snhc:t:~"lr~ic.

q1J

:I.s· n sutbfação ínt.ir.n:l rL'~ t)l' :-·
mr·!ico e de t.2r

fG·ó de rú ser

rante r..1e:.1s d.i,as ele

aca~1ê:nl..-··)

p::mhado espiritualmente
de marti;·io que

.-... :n-
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Da vida de Alvaro já o disse ma-' Mas, a râdio-dermatite continuou. cada nos seus pontos vulneráveis; e I N. 0 93 te.rnpém do Sr. Senado:· JMCinral e smiettcamente o nobre Se--! Oomeçr., assim, seu longo martírio, de não confrontarmoo as estatísticas ferson de Aguiar, referente à. Rê·:e
nador Mem de Sá, mas há certos as- que a opiniã<> médica e a opinião pú- merencórias que atestam possuirmos i Ferroviária Federal;
pectoo Q.a vida dêste homem que de- : blica acompanharam durante tantos apenas duas ou três bombas de coN9 94, igualmente do Sr. .,,.m:c:or
.scjo aqui acre.scent.:H', para mostrar : anos. com t:to viva emoção.
:tl:sse balto p~ra assistência. ao canc~roso. · Jefferson de Aguiar, refere me 'lO ; lPque êle não foi apenas um cientista, I martírio se consumou. ao arrematar
R~petrr dados bwgraflcos se!'la de-, partam_ento de Correws e Te!'"J aJo:-:
não foi apenas um grande profissio-! da morte. em 1928 com a mutllaçlo masrado. ~e.<de a p~l.avra_ ~loquente
N_~ 9o, _do Sr. Sena~or. v_asc-Jn:.·e:,os
na!_ mas também uma grande frgura 1o antebraço e da mãü direita res- d~ Senador Mel? de ::;a ate a ?o no- T01;e_s. referent~ ao •. ervrço iF: Rtda Hmnanidade.
1 tando-lhe.apenas 0 polegar da mão bre Sen_ador Aaalbert? S~na, tn-:emos 1i pre,sao ao Contrabando. <Pau.u.,.
Alvato Alvim formou-se na Bahla. 1 esquerda.
.
oportumd!lde. de ex~mmar. _podena dro SR. pra:SIDENTE:
· · ·
, d
R
d I
t
· •
.
zer, os sliàes biOgrafrcos desse oTande
mas . :U~Clou seus ~:u os no
~o e i
Ao rjçar ~~~ esse .esc~~·_ço da vrda i cientista da Pátria brasileira. "'
Há oradores )nscritos para ·:J ?Jtrío·
.Janeno, .e tendo _rmcrado _os escudos , do grande sab10 e profr~swnal~ que-i Em nome da Maioria e eu Vke- do po~terior aos dis~ursos de ~ü:ilE': t•·
no, Rro ae Jall~ll o._ ali. r~ao ~o,s co~;, I ~·o, ~obr:tudo chamar a at.ençao dos, Líder dessa Maioria, comemorando 0 , ração do Centenário de NalciJnr 1üo ·H'
cltuu. Na expl!caçao des.e f .. ,o e.o.,, : ,neu., prezados colegas para quanto I cenienário de um fluminense ilu tre 'Alvaro Alvrm.
uma das grande:s ·fac?t•'IS cla.·f' '.· .':I- 'nos honra reconhecer o méril.o, quan-~ digo, sr. Presidente, que a vidas d~ 1 . Tem a pt~la.vra o nobre s. enaL0.· Euda.. Alvam Alvrm era , ad.ept? fer• to no<: honra _dedi?ar a pril!leira par- Alvaro Alvim, qll_;ieta às vêzes, porque, ' r1co Rezende.
voroso da Campanha Aoo,,c:v',' ., ..-t e te deste. ses?ao. a. exaltaçao d~ um ?onsa~raa::~ à ciencia, à pesquisa, foi~
.
0 SR. I'l:RICO REZENDE:
enan;?r~do de_ uma das f~11_:as -~e homem que e -tambem a exa!taçao de , r.ambem a de um político na hora em '
.
.
.
! que nesta Pátria as definições eram
<Nao foz revzsto pelo orador1 _ Se. Agostml, o pmtcr da Abol!çao; tão um exemplo.
apaixonadament~ ~e didEcou a ess•a
Alvaro Alvim foi um exemplo a ser~ cão importantes como agora. _
nlwr Presidente, Srs. Senadores, né;o
CJ.mp.:mha que mcorreu no desagra- segurdo. e se as glórias desta vila, as 1 Sem pela abolição d, escravatura sou me~rco, mas tamb2m -nh:o. JJa
d:l dDs seus prof'ssôres Em conse- 'lomenngenr que se, prestam são muito , contrariando interêsses de seu Estad~ contempJaçao da Hrstona, o he' D;,·,r:,o
qu2nc:a. foi obrigado a deixar. o Rio maiores para os estadistas, ou para !natal, de sua estremecida Vassouras I dé!.s IHand~s vultos que ianto :11::ul~~".
do Jan~iro para concluir o:; .es.t~dos aquêles q. ue dominam, e .muito. me-~- e quantoo' lêem a Históri~ do Brasil :-am e. drsmflCaram a·. M~drcm.·a br:1.>ina Bah1a. Mal formado, Ja mrc1ava nores para 05 sábio8 devo recorda~· sabem que Vassouras era JUstamente ,:ella. E, Igualmente. pelfrlho a" nosua c_:linica numa peque:w. cidade _do a ês:se respeito, que ~e na guerra de mn porto de negociaçã~ de esc~·avos -I m~nageu~ LnbutaGa" o. memor•u de Alln'enor do E.stado do Rio de Janeiro. l!H4 tôdas as glórias da vitória de aquelas cenas, certo. ImpressiOnaram; va1o Alv~m, .q~e ocupou. <J. PHoS.J.i:W
Mas o ambiente ali era pequeno para Marne foram para Foch e Joffre
li o adolescente que, no despontar de uma f 1 ~·ae_ ar~a da senslbt .. chde liaa grandeza da sua capacid-a·~e e ~a~ não fôsse um sábio o "rofessor w~~ leu pendor vocacronal, foi p~ra. a C~r- 1f~n~~o e ~~u exe~plo ~~ISO uio' que ~e r
suas esperanÇIJS. Al~~ro Alyrm _fol a dal corn sua vacina antitífica o te. o~de deu oa~o à sua vocaçao rdeallsSentt>~lÇa ~~r.,~~ric! s~~e s~.~u.c,o. b•'
1
Eurcpa e ao voltar Ja traz~a /<>~ a exército francês teria sido vitimâdo l~~ara a à MBa.u~~~~a 2~ e cgbra. ~~~a ~ 0 rerra do tempo e atrav.ess; ~~f. c~n·;~~~
a·parelh~ge:n com que aqm tm ou. pela tefól.~e no início da campanha nova espécie: de. esrt:~vosm tivessemm~ dos seculos, está na filo~ J:;a c:·n.•ã
c~mo dLsse. o r;tobre Sen_ador Mem de e a epopeia do Ma:.rne não te.ria sido I amor de Alvaro Alvim os escravos que apiem1emos na aguaça•, r.o Of'-''O
Sa pela pnm rr~ vez na o s~ _!10 Bra- a realidade sublime que decidiu da dessa terrível moléstia , que. segt;ndo e ap;rJ:erçoamentos nos ':mpulsm na
~:1. como fi?. t~~a a; A:n;!lca La- sorte ~os exércitos franceses.
as. estatísticas, mata mais do que a cduc.-_\·~,o_} da ma~undaac; é o grant .. .l: ~m In,trtu,o }:ad.o:og_,co_,.
Prec·samos, voltar as nossas vistas proprra guerra.
c e, mi.' e, .o. se(l'un~o o qual os mortc's
Dedrcou-se a e-.-oa pr_ofi.ss..,o, _mas para os sábios como para os heróis
•
go1,e1 nam os mvos • Esta s.êntencu ~;e
dc"·is, com a de~coberta do radwm, Ainda ontem escutei como 'd
·
.
C_onvenhamos
que
esse
ilustre
bra-:
reve.ste das características divina.; pe ..
0
a:~C; 0< notf:veis trabalhos de Pierre oracão do Se~ador Au,t:élio Vi:~ ' a lslle1ro merece realmente esta home-; lo que dizem o, que na glória do
Curie, Alva:'o Alvim também, lançou pedia a nossa aten ão . .
a que nagem, a _hon;tenagem que só se tri- : tumulo e no esplendor da ,ua. Ir.E'nJóà campanha do combate ao câncer. foram heróis par ç
.paaa OS ql!e b:1ta aos ~10nerms, porque foi êle quem 1na, Alara Alv1m l!der.a ainda 0 Brat>il
Aí con inuou a .saa t:lrefa de clentrsta cozando de 'u
a aqu~ e~d que, nao trouxe par~~: oBrasrl e para a América I que canunha; governa 0 pu~:JOtis:Jh)
e também de mé:d1co. de p;·ofissional. tanto exalt
m~ p<>pudar. acte q~e ~~ ~ui a 'pl'lmerra aparelhagem ra- ·dos. seus descendentes; go·.-ç:nl pe:o
pc . ·oue o que há de extraor;)inário na d
- f' \ Q<; omens uwnte a VI- Jologrca ·
I <'stlmulo que a sua luta e o seu s>icr' _
v:~:,: dêste ~S!!12m. é que. não tinha d~· asl!~nsa~~~:nte esquecidos ao fim
_Se ainda hoje sabemos com ue i fiei? outorgaram à nac:ion;u_rjw;.,. •
a;::Y.s o e~p1nto fno do crentrsta que
"
·
cmdados 0 radiologista maneja 0 ~eu varo :"lvrn:: deponho tambem as mi<cJ 1· np2nas desvendar os segredos da • Senhores Sen>:l·i01es exaltemos pois rnstrumental, corri qne seo-uranca tem 1 nhas tmoçoes. Este e, como muito btm
N<1 'ureza, como o próp1·io Rocntgen. aqul a vida de um homem mas su~ que se haver desde as tú;:)icas . as lu- drsse o Senador Vasconcellos TôrrLs,
o d2scobric'm· da c·cência Radiológica, bretudo o exemplo de um homem . 0 vas, os óculos, e assim meslno não 0 cumpnme:1.o de um dever civ:co.
qc12 não se prcccuprcva tanto sm be- exer;nplo do sacrifício, do trabalno' e ~aro é um contaminado em potencial
E Sül!eJJto o at2ndimen: o de suas
Dé''ic!ar a Humanidr.de como em en- rep1to, sobretudo de sacrifício. Nesta Imaginemo.;; o trabalho do cienê:.st~ obngaçoes patrióticas pelo Senado da
ri--,;?se:·-lhe o 'co.bedal científico.
hora. en;t ~ue _todo mundo .só i>ensa ve~da?ei:T, do homem que foi a sua RE·pública quando, evocando aquela
i\l·;aro Alvim, não. Dedicou-se es- em ~·e1_vm_ctrcaçao. levemos ao povo propna cobai.~. " 0 " 1' 7 " - ~o em si mes- Vld<'._ conclama o gênio e os hom·ns
p ~é·,~ :mente à clín:ca ao tratamento bra.>!lerro alguns exemplos que nos mo. as expenenciGs que fn1a f'"'" os pub!Icus da nacionalidaje a prosseà~· C1~ntes, cos cancero6'o.s.
Antes exortem à capacidade de sacrifício em outro:' para oavanco da Medicina com gmrem sempre em tódas as oc:J~;õ 2 s
di :c .. ouvi ligeira refet'ência, no dis- benefício do BrasiL (Nluito bem).
a ~x r?ontn,n·::t mve:cw5. é que foi o e_ em qua!qu2r circunstância, a ~ercu:· o do not:·e SPnad_or Mem de Sá.
Raw-X.. .
.
.
v:ço da F'át:ia e nas tarefas em prol
a:,·t.':J caso das xtpofagas operadas
O SR PRE~IDENTE:
Sr. Pr_e.srdente, a biOgrafra de AI· da Huma.11daàe.
1
p:i:· crapot-Prévos~. De uma das fiTem a palavra 0 nobre Senador. v:ro Alvrm foi magnificamente retraSr. Presidente, abordarei a~o:·:1 0
lh:s de Alvaro Alvrm. com quem man- Vasconcelos Tõrres,
ç u~a pelos bnlhantes Srs. Senadores assunto especifico da minha ;n:;:, l<:r.. ,
tinln relações de amizade. po.<;,so trfl:,
. ,
,
_,
q · se ocuparam, dest~ homenagem. DeseJo apontar mais l!m exemplo. rozer para o sen1do o. szgulnte depmO SR. VASCO:'IiCELOS ToRRE~:
A_ n;tim somente cabe, em nome da: mo .6e _outros tantos nao_ bas',a~•Ec, 1 , <'o
msnco: - Chapot:Pr:>vost. prcoc~tpa(Não foi revisto pelo orador) _ Sr. ~awn_a exaltar a sua memória, :ltste malefJcro que a a\!'Jtaçao militar v m
do c8m a operaçao dessas menmas. Presidente e Srs. senadores, ontem, Ie mn mst!lnte _em que o senado, digo- causando neste pa1ó.
~hr:a ~ Rosalma. r;o ~abra, mt;etan- ineste_l:ecmto, .:omem~rava-se a grata. 0 com smcerrda~e, faz ~usti~a a. si I Ainda há pou 2 oó dias, no Eo,i:-ado d_ a
to qua1s eram os _orgao.5. at·:51-ves. dos efemende aos fertos c1vicos da Pátria, mesmo. Porque la fora, as vez~s, so- · Guan~tbara, surgiu uma crise q•J,; PíJ! e.
'!ua:s. se estab_elec:a a lrgaçao. exata a. tomada ~e Montese, e ouvi dos lá-, mos apontados, o Senado e a Cam_a~a era ~e imprevi.sive;s conseqüências,
o os ao1s orgam.smos. Ap:lou para AI- b10s ~o emmente colega Senador Au- 1 dos Deputados, como um nmho de ocro. merce de delitos de Jino-uao-em do ex:_
va:·o Alvim ~es<:G ocas_Lo, mas _os reho Vrana, ~ frase que ressoa em to- I onde _n_ada t~~ ressonância a .r1:ão. ser cerbação de ânimos e"- lJOI' 'q, 1 ~ lliÍ.~
Ra's-X só sao absorvrdos pelos or- dos Os coraçoes brasrlerros: a melhor,~ ~ol!trc~, dura melhor, a politrqurce. drzer? - também de deste 1n;•,:t· 1 ,, v~;- ..
gáo.5 densor e, naturalmente. nada re- 11 ?omen~gem aos mortos. é ll.judar a~s i teoJe es,_a Casa se transforl?a num o_mo; praticados por quem, tit:llar tia
v:bvam nas chapas. Alvaro Alv1m, ~rvo~ .~1ue sofr;_m por ,ar, aos Expedl-jró~páo cuH:xand~ um dos marores he-: ;ontade popular. d2v"ria conter-se nos
en~ao, recorre a um a.r,ifício:
- ~~?nauos que _ven; a es,a Ca~~ do Con- dic~naa ~acronahdade no se~o: da Me-, Imutes do bom-senso. Ma~ 0 di~ccu·:,o
re:oo:iu parte daquela zona comum ~ 1 e.sso, q:ue v~o as Assembleras Legis- 1 var
· ,·' se exalto .a memona de,Al- profendo pelo Sr, Pres:<ie!lte <la Re·
ent:re os dois organismos de papéis l~tr_va.s, _as Camaras Municipais e às I ri 0 A 1vrm, como Vrce Líder da M~io-: publica, no Estado de Slo Pau](. aisde ~humbo e, com uma. habilida,de Iesr_dencras dp_s representantes do povo, I ta tem seu nom_e falando neste ms.-, curso ca.rac'_,erizado pelu eqc.u_·llbrio paque ·nem s.ei exnlicar. com·eguiu d's- pedmdo a~xrho, c?mPl'eensão.
h~~ e, quero assmalal:' que o Senado,· tnotrco, teve o dom d-:!
oevulver a
A propo'!t~ desse centenário, tão a Je ~0!ll~ ont~m, _co~o sempre e com~, tranqurl!dade. ao Pais, qu,md(, tudo in~
ven::lar aquêle n1istério que era a li, 050 pelo fígado
D~ tal forma 0 ] op,ortuname,. t•. ·comemorado por esta t ma~ la, Ja:nars, vru mdrferente os fer- dJcava qu~ Ja no." encontrávamos no.s
1I cercanias. do perecime,í~o do reg.me
ff~'''aue muito co~tribuln para o ?xi-. Ca.~ara _Alt;t do País~ quero dizer, os a naciOnalidade.
.
to · d~ interven ão cirúroica de Cha- ! Sr· :resrdet. te e Srs. Senadores, que
Bem haja a memória do homena-1' democrático._
.
_,_ .. · "
ç
_ "
_1-. m~I~;;r l.om~n~get_n a Alvaro AI- ~-eado; bem haja. também êste ramo.
Restabelecrda a conft,\1:1Ç:l nos lla
P~' P.evo.st.
, ,Jm sena a assrstenc1a aos cancerosos do Poder Len-islativo que 'n- ·
1 mens publicas, coube p0rem a III!!
1
Daí por diante, prosseguiu sempn ! de todo o Brasil. Drama que cerno-' ceu efemérid; tão o-rata ao i:ov~~que-: ageute do Govêrno Federtll, pré".~':'• ·
!flo sEu trabalho, mas. durante o guer-[ve, q~e estarrece .e _que r•,~olta. Sei Medicina do Brasil.~(Muito bem! Afui~ jmente ~um ,?hefe do Exército. o Exra, . as deficiências de material para d~ ca.,?s de l'o.sprtars de cancer que to bem! Palmas)
Gene~·:ll . u.'"'no
, c.el:~trs .. rmo uenhor
os R.aios-X, sobretudo das ampolas, fêz vrvem a ming-ua_ de rec1_.1rsos. No meu
,
T'
,
F_e11erra Alves, o reatar o f1o ja ng'ii.co·n que êle se expu.sesse ao perio-o de Estajo, Estado de nascimento de AIO SR. P.,ESIDENTE:
çao
e
restabelecer
a
perspecciv·1 ,1,
1
re~taurar aquêls 'mate.rlal. Al se~ con- va.ro Alvim -:- lá es.tá .. na Capi'al fluA Presidência deferiu. hoiP 0 , se- '~wvds tu~ultoõ. com a V':J.::aç~o r;· r: !dttaminou e foi à Europa. O curioso- mmense, um nosocomw ~resü:.s a cer- g~mtes requerimentos de infomHJçõnl' i ,~1 e ler. UibaJ a cons~!ldaçao ''ht!l.!· '
.
rar as portas. Nada ma1s tnste, sr. lldos em se,sôes ,1 l .· . ~·
Ya. o Jegrme democratico de na,~a
.
. .
~ tam~em ?ftr~.~epou~:nt?
qf·~ pies~ ?residente, no quadro da saúde pú- N? 88. d~ Sr s 2 n~J~~o~~~~ ~·· d' 1 patnJ. HoJs Sr Pre<>idente. lenc;o um
0 af·f~sper 0•
ee
la~"~ 1 1 0 ~~ blica dêste Pais, do que a falência de referente à Pe.trobrás s A·. ..;tn .rv> , edrtonal do O Globo, tive ciên::ta 01A'
sua J a -:- e que ~ e ~ropno. ;l.a c .• Jm hJspital.
N? 89 também do S~ . s~i:Jad•J'' .,.,. 6 , a. precipitaçã.o daquele chefe iry E,,;.::~
!flrca de Prer.re, Cun:.
o _tra.a~1e::Aquêl~ herói que deu a ~ua vida pela I Cândictà. referente ao Conselho i;r;~,;J_ :cito acarret~u uma corrida no Ba:lt~ de sua rad.o-delnbtrte ele P•_op.ro cau~a amda encontra mártires ani'Jni- nal do Petróleo·
.
· 1co _do B:·as11 da ordem de trinta bifez o a. ~osage~ .daquelas radwcoes e m~: rm: êssP. PrlÍs a f~ra. _.
N~ 90. do Sr.' Senador .Jeffernn df lhoes de cruzeirOs e instalou. com 0
CO:_J egum vaLar ao B1 asr~ com sua
~!e <nnhn1>7a R. ~<n,ratc:'o de tod 0 s 1Agmar. rf'ff'rente ao rm.tituto Era si seu
pron_uncramenlo, o des<tsS<Jsêgo
mao c:cainzada.
nos, de ver a molestia impiedosa, ata- iieiro do Café;
'nas class's con.servadora.s. Todos 05 ·
1
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Exa., que tivera contacto com o Che. voco.• e notícias detur;;;adas, e delas ] outr.ts, vêzes, vários militares de alta
fe do 19 Exército e com o Sr. Ministro tenho sido vitima mui Mo. vêzes.
patente.
da Guerra e que, dêsse encontrJ, reO SR .. EURICO. RE_ZENDE -Vos- i . O que houve. foi UII! episódio poli·
sultou a pacifi~ação c:mpleta nas re- sa Exce:encta faz JUSttça- ao Prestdeu- : t;co, foi uma tmprudencia pratwaaa
lações entre o General Amaury Kruel te do Senado. Tão logo S. Exa. dis · : por um General, data vênia da cop2.
e o General Osvino- Ferreira Alves.
cursou, no instante vestibular da ins- j,. e cozinha do Sr. Presidente cfa RepúÊsse episódio, Sr. Presidente, que ' talação dos trabalhos legislativos, t1- blica e que, por isto mesmo, não ~e·
e .assim o Banco do Brasil, com um revela a convemência de 0 • Chefe do · ve o ;:>raz•er, senão a t"•lnra. de suge- cebeu punição de qualquer espécie,
deficit de encaixe t"ve que se dirigir Gcvêrno deslocar-se da séde da Re- rir ql(e s. Exa .. mand-.ts.se trans.ci:e- plantando aí exemplo maldito de in•
ao Tesouro Nacional que foi obriga- pública para resolver qLlerelas entre , ver aquela . magistt·al .l?e_ça de ctvts- d'.sciplina militar. .
.
do .. P_?r isso mesm<_?.. a depree~r .. a mil! tares, é p;·ofuadamente desalen(a- mo e de coragem patnotlca en~ todos
o sr. fi_urélio vzana - Permite V.
em1ssao de dez btlhoes de cruzerros. dor.
1 o.s JOrnais de grande penetraçao. LaExa. um aparte?
Vê-s2. portanto, que aquelas palavras
o Sr. Victorino Freire _ Permite i mento que o discurso _de S. Exa. se o SR. EURICO REZENDE - Com
de otimismo ditas aqui recentemente v. Exa. outro aparte?
! t.~nh. a
perdt~o _na soltdão. de Bra- muito prazer.
com tanta segurança, pelo eminente
_
silta .. no stlencto dos P,natS do ConSr. :,1LJist.:·o da Fazenda, de que 0 í O SR. ,EU:RIC.o REZENDE - Com gressn Nacronal:
.
.
O .Sr. Aurélio Viana - Sou dos que
Govêmo Federal não em i' iria até 0 ' mm to pr .. z.er. .
.
o Sr. Vzctorzno Frezre - Det um estão acreditando que V. Exa. com o
mês.- c:e julho do corrente exercício I . O Sr· VzctOrmC? Frezre - Estou otL exemplo do que costuma oc~rrer. e seu discurso, congratula.. se ~om a Nafo:·am alquebra''1as e
i.1
~I vmdo com atençao o d1scur~o de v. l meu aparte serve de. esclarecu~ento. ção brasileira pela volta da paZ' e .da
c~_
•
c a am f~ e~ Exa. e >:erdoe-me mterrompe-lo, mais i paar que V. Exa. veJa o.s eqmvocos harmonia ao seio dos altos escalões de
1 •
pe.o chao. pot culpa ?~ pr ectpi- uma vez, para um esclareciQlento. o : em que somos, à.s vêzes, envolvidos. Exérc:to b~asileiro. Implicitamente
t.;,ao de um agente do propno Go- Sr. Presidente da República nã:J foi ao i O SR. EURICO REZENDE - Ad- V. Exa. que deseja a paz a harnona
vom{' _Federal. .
.
I Rio de Janeiro para resolver 0 problemito, presumo até que, em matéria e a ordem no País, louva a atitude do
O s,; · Vzctorz.no Fre1re - Permire . ma do Gene:·al Am;mry Kruel nesse de pwnunc~amentos dos hOJ?~ns pú- . pacificad?r, do nôvo Pacificador, de
V · Ex. um apa! te?
· eplsodto com o Comandante do !9 b!tcos so!td':lrws com a polttrca e a 1 um Prestdente que, deslocando-se da
O SR. EURICO REZE~JD~ __ ce,•n .f<~xército. S. Fxa. Cléél::trou-me que, administraçii.o d? Sr. João eJ:oulart.l Capital da R~pública vai, através de
todo o pt·azer.
fora v:.,rta:· su.1 o;eni'ora que se en. a Ult:ma Hora e o jornal mar;;; bem sua ação posittva e d:reta, tra~er o enque possuíam consideráveis depósitos
un nJsso principal estabelecimento de
c:·édito. adotando uma medida cautelar. perfeitamente COI\tpree:rsivol porque defensora d e'eu património procctra:·am retirar suas dispon:bi!idades;

I

:>

(ni?tr~rdaVi~~~';l~g/~~i~l~ 1~, 1 ')q·~~ · ,~:Yiu i ~.~,,~a e;'~~;~;·~;:a (: n l:n :;cl ;::~'.~:~ ~~ ;~~~~~ ~~f~~~1~~~· ~1~~n~~~~m~oq~eu:t~ ~~~~ i :~~f~~;~~d~ ~~~r~~~ae~if:~~o~ap~~:

Governo Fede1 a! con,P:;,Uhil'
"'' '.._., :
a }!
,;~t~em mesmo pno L! der .da Mawna ~esta Casa.
1 tanto, que novas corridas como a que
saro mês de nDio. não ·f' -''1''' • , r o-,
D L to ':i. E:.::a. estêve com . O s.r. l1lc!~ll11,0 F!·ezre -_O q•1e V. Exa. cril:icou e co~ razão, 5;e proate agora. em 'lbril, n2o ;f c];l,íi·r.
Kn:a; p;L·a despa- .1a_mm.s. fa<;o c aar mforma({ao qu·~ I cessem no País, que a mquietaçao .des0 ::0-R.
EURICO "l~ZE':-:cF: _
(,3
.
refe··rntes àqaela m;o se,Ja r:onch. ~stou nesta Ca.sa ltrua o bom andamento dos negoc·os
Aêrediío tenha 1_1aviclo d.2 -n:·1! 1 ~. r 1 rtt ~a~:a e Vnn-.~t·m co·1·n 0 Ge~1 eral Osvino ha mms ne dezessets _anos e n~nca !'privados e públicos, que nova emi~
ou da V. Ex" 11m desv.'o :ie ac{L-iti·'fl
"-~:.·e:ra Alve;; e c0m 0 .3 Comandantes f~n contesc:1do em mmhas afnm.1- são se verifique. ora\ se 0 sr. Prest·
·mas. o' anais do SenaGo 'J·Jblic·a:-am r:o l i e Ili Ex~r:Hos, que se encon- <;0€0.
.,
dente da República evitou tudo isso,
ou vão publica!· :a exposiçib o~ <;;•;, ~ravarn n~ Rio de Jàneiro. Foi, a meu
o SR. EURICO REZENDE _ Vos- se o entendimento e a l?az vol}aram,
Fxa. O s~·. ;v;;,, stro d1 Fazenda foJ 'e r. qt1esz;:,o de rotma. P :.sso asse"u- sa Excelência desfrúta realmente como era de todos dê.SeJO, entao, V.
dP~Pnvolto ao afirmar que ·')< lllPtllcllf r:u: a V. Exa. que o Sr. Preside~te nesta casa do conceito de muita· bra: I Exa. estará de parabéns por focaLzar
P~stas
Pt·ática n9 mer :1rlo. 'J.Hel'l1o Jcao OotJl[\;·t. não se deslocou de Bra- vur.a e .desenv.oltura em seus pronun-~ o assunto, con~ratulando-.se lnti~a
b asrleuo. em_ c~nexao com :~s r,,,,_,:ta
sr!ta. para o Rto a ftm de resolver 0 ciamentos.
. ·
mente com aqmlo que esta no cora·
dos de sua mtssao no~ Estar! >s U:ltdos, ep1sodw por todos considerado encer_
o Sr. Victorzno Freirp, _ Muitas ção do nosso povo: a volta da harmo·
leva~am-no a oftrmar ao S ·t-.:t i o ela r ado.
vêzes, embora sabendo que o projeb n:a e da paz a êste País a fim de que
Republtca o_ue_ ate o mês ie : l~h·J r.ão
·o, SR. EURICO REZENDE _ Nobr·e cairá, voto mesmo sózinho favorável. possa prog~·edir e desenvolver-se. ln·
h9ve~·ja emt,sao de payel :nn<>•la.
,
"
a.ê!e.
!formo a v. Exa.- e não precis"na
O ·~r. V~ctormo Frezre - Cmv0-m<> Senador Victorino Freire. V· Exa..
fazê-lo _ que. o General Osvino Fer·
à ·1 f,·mat.:vB. de v. Ex~.
n~a1s expenment.aco ná politica e com
O SR. El1RICO REZEN?E -Den·lreira Alves, homem de grande persa·
o SR. EURICO REZE~Dl~ _ En- aosoluto acesso às fontes de informa- tro da ialtbi!tdade da pe~.soa huma. nalidade de grande inteligência não
t·P'a'Jto a i.nt.ervrncão rle V. Fxa. me ções há de c:nvir com o humilde re- ~a. _v. Exa., .~u. e todos nos podeffi:?S . pertence' àquele grcpo sem ind~pen·
. c~loc.g em duvtda. '\.ias. em ·, ''io lsto presentante do I!'spirito Santo...
~sta. equrvoc .. dus, mas ~en~ em VI.,- Idência de ação dentro dos cânones
ha 1 ~ma v<>rdade proclarh1tda ~Jelo "E-'-O Sr.
Victorino Freire Não ta os pt ecedente.s, o notlcian.o da Ul- constituc'ona ·s Nunca ouvi dizer seper~mo
Globo:·. um i'); iorn~ds apoiado.
: tmza H01a re~el?u uma tnste. v~r- ! não hoje' que1 S. Exa. pertenr.e à cuJa
mats s0nos. e mar~ acrPdtt ,-1oB !•o
O SR. EURICO REZENDE ~ade._ o_ s.r. Pre:;~de~te ua Republtca Ie à cozinha do Presidente da Repú·
pats: em vrrtude do prontnY·i:l•ner!to em que a noticia que estou dando ·~Õ aeu-se a con.":emencia de manter Utn , blica. Creio me.smo que V. F.xa '1:~o
do "ir. General Osvmo F·rreira Alves S:mndo foi recrutada de órgão que ex- contato de t!es horas. com um Che!e :usou 0 tê"mo em caL"áter ejorati"o
ll Govêrno Bmsifeiro foi ··brinaí.fo a pressa.
permanentemente,
também do Exercrto, no sentido. ~e desloca-~·
·
P
' •
emitir de~>: bilhõf's dP cnt7eir,·s "
pela sua intimidade cem os mais altos lo do deseJO e do propo~rt_o de deso SR. EURICO REZENDE - V,
O Sr. Vic'orino Freire - Estou de c:nselhos da Re;: ública, o pensamento servtr ao regrme democratrco.
.
Exa. há de tomar 0 meu quad~c H vo
'Pleno a. câ•·do com V. Exa.. porque, ~o Sr. João Goulart - Li-a, hoje, na
O Sr· Vzctorzno Frezre - Pernut<: /como apena,s caracterizando.. a. amile'ldo os .i ornais. verifiquei que :J Sr. Ultzrna Ho~a. :Bsse jornal revelou que V. Exa. outro aparte?
zade correntia e ittma entre s J<;xa.
Ministro da Fa~enda na exposição c-n. o Sr. Prestdente da República confeo· SR. EURICO REZENDE _Com e o 8!'. Presidente da República.
tem fetta, declarou que o pronuncia. rencwu, durante três horas. com o Sr. muita honra.·
o Sr. AuréZZo Vtana - O General
mento do. General Osvino Ferreira Genera~ Osvmo F'""reJra Alves e que,
o sr. Viclorino Freire _ o Chefe Amaury Kruel, Ministro da Guerra,
A1ves ocas1on.: r a. certa de:oconfiança e. empo~ esse conta to, o General prJme do I Exército declarou. e os jorna1s dono de uma vontade fér,·ea que tolnclusJve. P!'!''.''·~~ra uma c :rrida aos teu nao levar avante o pronunciamen- publicaram hoje, que jamais pensou dos lhe ~econhecemos, se não estivesse
, ~~nco;:. C::''1.1Dletando o aparte ante- to subverstvo que ameaçara fazer no. em ffl.zer qualquer pronunciamento, e- factiVel à aceitação de um "!nte,1d!Tl~r.. devo dtzer a V. Exa. que o Sr. Estado do Rro de Janetro. Assim sen- que considerava aquêle episódio mor-~mento e fôsse o caso de punição m;:·s.
Mtn!s~:l.'O da F~7PJ?da afirmou em su& do, o apat~te d~ V·. E~a .. e dirigido, por to e encerrado. Isto .é o que posso m- mo: e. v . Exa. confessa que não ho•Jve
t.r1nnmla e coraJosa expo~icão. que meu mtermedio, a ultzma HOra, que formar a V. Exa.
mdoJSctplma ..•
.Corr,eJo da _Manhã'' e c; "D.iárh de e o f?.sservatore Romano do Palá~io do
O SR. EURICO RE~ENDE - Lo-~ O SR EURICO. REZENDE _ W
Nvt.Icias' publicaram. que tudo faria Governo. .
--·go, V. Exa. confessa, nnpltcitament 1 ~.
••
•
•
•
, :
ao.
P~:·a não emitir. A falta de confianca.
O Sr V1ctorlno Freire - Permit,e que havia brasa, que havia um ponto ~~ 0 :U~1 t1I . 0 ap;:te dosnob~e "henaent.retanto. gerou a corrida bancária V. Exa. atnda um aparte?
de ignicão sôbre a cinza.
· 01 . _JC 011110 Ietre. _ e nao ouve
· - para evttar
·
,
·
F rezre
·
pumçao,
nao houve falta
0 -uc;- 1• •· v·zc·to
...nue fo.Içou 1 emL>·,·ao
que, o SR EURICO
REZENDE
p .,
· rzno
- N-ao h.a Idi
·' , obvramente
.
os B1n~os fô3sem à garra.
! não.
·
o~o fumaça sem fogo. Os jornais é qtte
·~·~1 n~J ·. T y·
a d' <
o s v· 1 ·
.
comecaram a falar .sôbre 0 as.Sun'o
r. we zo wna -V. Ex- ts,e
O SR. EURICO REZENDE - AoTar.
zc ormo Fre1re - Não li
O SR EURICO REZENDE _ 'os~ que não houve falta dtsclplim.r. Por•
deço a intervencão do eminente ~Se- a U_l~zma .H?ra, porque. costumo 1d · s. Exa.' diz que 0 episódio foi en: i tanto, se houvesse, ocorreria a puni.
nod:r Victorino Freire. Vejr, V. Exa
q~n:r, nmm<~lmente. dms outros pe.. d
b .
.
.
,
.. ·cão.
os J'ornais cu<tam c .0
cena o, o vmmente e poique ele Ja 1,
S '· Presidente, que se o Banco do nodtcos
·~
:n , e estivera em processo de eyolucão
/ 0 SR. EURICO REZENDE - Hou11 .B~·as~l. que por fôrça Je~al e por fôrça 8 ;~ fosso co~pra-,os todos, porqcle
O Sr. Fictorino Freire _ ás 'ior- ve falta. disciplinar. Apenas, ouv:nec:nomica e o esta:)f'iecimento que !L que ~~~~nt e poupa~~~- . Co~esso nais começaram a dizer ':!Ue 0 Ge- I do o aparte do nobre Senador Vtctode~a a politica cHmbiária do Brasil, Ainda a~sim ~mtg~~
zma ··a··~?'!l. neral C"vmo Alves ia fai.c~ um pro-~ :mo Freire . . .
, .
O .sr. Vzet~rzno Frezre - Houve um
se o nosso principal estabelecimento de manter ~eu .aparfe 1àa ob:tta..,~w nunctamento, ,que os Comandantes
de crédito sofreu o impacto de um& mesmo .ao_ noticiário do jeor~~lu, !lp~,~~ do II, do III Exercttos mam fa 21 e1• ep1.sodio disctpl nar.
C'crrida galopante. f> de 'e presumir. p que 05 orgaos de imprensa t 0 d
•
pronunctamentos, etc., etc.
O '3R. EURICO REZENDE
.••
de se concluir que a rêde ):artic:xlar
· .
· '
os e1es,
quando S Exa d!s<e que o ept<ódhJ
de estabelecimentos bancários do Pais cometem mmto.s equívocos.
Para
O SR. EURICO REZENDE- Ha- e<tava en~e·Tado ., h '
' ...
sofreu. pelo menos, cs efeitos de uma tlustrar ~ssa afirmativa. conto a Vo.s.. viam até armado palanque na Cin~- dlo .se hou;e p's~~e ou le o epl,osa E."{celencia que, no dih da abert:x·· lándia. .
i
e 1
·0 •
~;npo;ca capa7, de riesmantelar, por si •·a do con
d.
o Sr. Victorino
S'J. toda a eco .:>mia br~sileira. E. por .. gresso ta 15 de março , O SI. Victorino Freire - Então 0 f
Freire - Encerrado
entro lado, Sr. Presiden',e, devem•>!' - eu . na o estav!l- em Brastlta, nem General Osvmo Alves se apressou e:m /com a nota do M'nistro da Guerra.
c>nsiderar que. ne<te País 'J principio meu ftlho. <!ll~ e Deputado Federal. desmentir as notcias veiculadas di· , O SR. EURICO REZENDE _ ...
eh autnridade está erio-icJo em m& teria porque seu umco filhmho, meu neto zendo que o el?isóclio estava encel'l'8.- ; foi de exacerbação, foi um episódio
pl:\stica.
o
completava um ano de Idade nes<a do. E eu acredtto que tenha sido en- ; excepcional porque LTitou a sensibi·
Lemos nos jornais que o Sr. Presi· edata.
outroNo pen~~nto
d .. o Jor_
t n_al do Brasil cerrado por ser. um episódio de na-~' !idade política e a epider·me democt·a·.
dente da República deixou Brasilta e
s en? Icos nu tctaram que c. tureza disciplinar, entre o General t'ca da Nação.
foi manter contato com o mesmo Ge- ~epu~ado Lmz ~~rn~ndo Freire.. ha· Chefe <io Exér~ito e o Comandan•e
V. Ex) não pode negar que, após
1
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~~r~le ~~vino
d~1rr~ra Alves. no senti- ~~a d~I~~~~~âo, ~~~c~~~~id~~tl~s~~~~~ ~~cl~ r~~~~~ttJ~l~a~~~;mi~~r~~~~r~~~l!l ~e~~:·~~u~~a~~~ra~a~~~~~o F:r~~~~;
y;sua
o e pr)~unc1amento.s e maçante, quando todos sabemos que
o SR. EURICO REZENDE - N- AI
B
·
t•
·
0

1-

I

1·

wbverstvos num muntcípto da gloricsa o nobre Senador Auro Moura Andra- foi episódio dio"iplinar Se fõsse a~ ' :~ o a ~fst~ es e~e na crtS~a de 11- la
J'l"Gvínch fluminense.
E verifiqu<>l. de é um dos grandes oradores do, General Owin~ ~Ferreir'a Alves t~r'a i ~r. ae g~ açao e e evoca~ao par~t o
então, através de declarações de s. País. Com frequência, aparecem equí- ·sido punroo, como foram punidos.
i ~~~~~l!~en ·" das frannautas demo•

de
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Abril de 1963
l'aç:':o para, o pleno cxerdco da
coua1çao humauu.
A m~te:;a ao m<Onor, feita atra-vé.s des,;e aispo;:;mvo consUtuc •.:nal, co;ncicte com a Jmlla ma,s
pura do pcogn.>w humano e, a.s.sun, Jt,i'&.Uu..c. c a. xnane11 a nla.4i
aucencia aqu;:l} qhe ;,e c,;cuma
- cnamar o mcel'<:~;;:;,e pu.Jiico.
O!; latos,

l:io

corn

nosso

tonav1a, (;,s,.cqJ Hh.i:;, ....ra!iev~tten~;~a,
e_at

.basca.1~re

entenaer~

a

11cce~;:sH.ta~e

ae.

respeitado emoora o esp,nto cm
medida cori,;uo~ canc:,a·aa n 0 cL •
pc~itlvo
con:=>t:t.uc~ona.:. eJn l'CJ.c-I:t11CJa, ba;xar de 1-l para 12 a.1uS
a idad.e n11r11n1a pa.i·a· o nledJT
po~~erl

err..prego.
O fato

legalmente,

ocupar

u...rn

a con.,~derar ~,

q,;e a
atual proit>iç.,u u0 trai.Jallw :..
m·enores de l4 al1lJS unpeué qua

crianç:Js cie ;cinde <"idl'lur a
lim1te tenham sa1àr;os rc.~
gu:ares e garant1a~ rRz,naveis nil.s
:precários emprego& qt:e c~upam.
mas, o que a mesma proio;çáo
nào impeae,. e que es~es · rnenc:ea
aeeitem forçado.:; peia.s prcprias condições de exJsLéncict
tais comprcmis~oo de· traballlo,
penosos e humilhant.t'S na maioas

ê~se

ria dos ca<;os.
Com os ;,etls 75 m1lhões de hc.•
bitante.s, mal distnbuídos at.ra.ves de 8 milhões d-e quilõmet.ros
quadrados, o Brasil é país as
enormes distorçoes económicas e
social.~. A renda nacwnal é pa.r.tilhada com bastante de~iguald$•
<ie pelas d1versa;; camadas socir.~s
~. em coruequêncla di~so, parcelas co•nsideráve;s da população
nacional vivem mergulhadas na
miséria.

E!m condi~õcs precaríssimas de
consumo vive, por exemplo, graJ.•
de parte do no.sso proletaria(c
urbano e a quase totalidade do
proletariado rural. E, repetindo
um fenômeno eonsta.n ~e na-' · civilizações desde a antiguidade.
trata--Se, justamente. do.s >:!'teres populacionais onde ·enconr--,1.
mos as mais numerosas ía:níl:a.~
existentes no pais.
Ora. a Vida pRra essas famílias
IIlumerosas. que mvram em ba.r:·r·
cos de morro, na periféria das
cidades, ou em casas de sauê. na
vastidão rural, é um de.safiÓ permanente,

um jôgo

intermlntív~:

e perigoso ohdf' perder siç;nifka,
literalmente, morrer ele fome. ~rr
a.~sn~sinado ou acabar nos mmcs
de nma penite·l'ciária. Na liténtura brasileira. ct1as obras '€Xi."tem que espelham essa 8ubv•da
nos quadros rural e tlrb•mo: uma
é o já clã.ssico Jeca Tatu. de
Monteiro Lobato e a out.ra é (~sse
fabnloso Quarto de

Despejo.

dl\

fav!'l3.da Carolina.
Não vamOi', portanto, I'Upor qnf'
as crianças filhas dêRst>s pais nflo
gllnham o suficiente para vivf'l'.
fiquem sem trab8.lhar ·até o.~ H
anos. porque ~ó a partil' de~~a
idade a Const'tu'cão àn Reuúh' ·ca 7Je; mite o trabalho ao me ror.
A verdade. ane t:;dos nó' ronJ:eremos· muit0 b<"T!J. é que n
- Cr1nnt;a p0b1·e b''S,f,:lr+a. dn C8'r-.
po e da c'<IRC!e. dr.<.r'~ 0:< 7 on ·~
anos c()mr~::l n r':~~rcr rüiviO~,.,P
de ~entido ('Conôm!f'o. Fo<;a H+'_
vid2.d~ rnuit;ts vt~zec;: ~ dPs:>?n1n~,
nhanctn no am~:-~to cloYJJ.f.::tt~.·"·

cN:f.uma

talY'b~m

Fer

fY'"·'

d~'·"·nn,--

nh?dr em á 1 ·2n_~ p,qtranhn<:.:. _c;f'lb n
re~TJon.,abilir13r1e dP tf'rcP'm:::.

Prnibindo o trabalho al}s -menore:' 'qne não tenham ati.:ogido
H ancs, inspirou-se o le[~~,;l:>do:·.
na~ma1m0nte, no louvável pro
pó:üto de preservar a saúde " o .
deMmvolvimento físico. beü1 ru!no'
a illJ.prescindível atividar!e e·- !
colar, de um ser ainda em prepa-1

ou e há de r:och··o n~.<:se p.-,.
d·" coisas. é a"~ "'<'l ati v rios m"'nores F"~"~·'da à ~"
da lei. dispen'iacl0s 0 .~ e'"
pre.,.adore? clp O'J:>isauer ob1·:c -ções. permite tôdà esn~cie õe
abmoo realmente m·einõlcia's à'
sa.úfl!" dn pequE>no trabl'.1hado1'
O
t?. ~'
darl8
velh

Apr0vada a U>'f'Se"1t? ~>m,n-rh
constiucional. procuraremos eo;n-

neral, ce~s;tra esta _r•ue nã:J figuraria. pas cons!de:áveiH _d?. população ~1~O SR. P&.t:$H>E:-J'l'E:
1
na sua folna de ~f1c1o.
•
.
c:onal v1vem mergulhadas na m1se- \ Há sôbre a mesa requerimento de
Esta . l.r..plJCacao, que a gmsa de ria.
:· f
n~·
,
·
• • l;do pelo l'"
depohnenfo ao discurso ào eminente
Elm condiç5e.s precarrsimas de 1 k~c~~~á;.;~es q.te Val se! • ·
·
Senador Eurico Rezende queria dar : consumo VI/e, por exe~plo, . grande :
• · .' ·
ao senado. i Muito bem 1.
:parte do nos.so !)roletanado urba:r:o e ,
E' lido o seguinier
! a qu9.se tntalJqade do proletanado
·
_
O SR. P~ES~J)ENTh:
rural. E. rer>etindo '.!m Ienõmeno c(m:'· j Req~~rim~nto n9 10.0, d? 1953
P•·imeiro c;e-"re'ário proce- tante naf C!Vllliaçoe.s desde a antl- , .
.
0 ''r
dera ~ lcit~ra de um~· ~~~unicaçã~. guidade, tratll;-~e .. justamente dos. ::e· : Se:1hor Pre.~;dente,
E' li. :t a seguinte·
; tores populacionais onde
encont" .. , Com fundamento no .Art. 21:1 tia
.
/mos as maiS numerosas fa:nll.a• Reximento Interno, requeiro.'' V. E'Ca.
COMUNICAÇÃO
:·xi.'tent.e.s 110 pais.
seja solícita da ao Sr. Min,.c:t;·,, '':·ts
_,
.
. _ i rd ~
, ora. a vida para es.sas família~ '1J.!- He.lações Exteriores a remes5a e.u u·uenhO! Pl€S de .~.
i merosas que moram em bar:·acos o e ráter perrnartentc; do<;
tório,.",,~ ."'.•
q·u~~'"'·~l'I?!J·~·::~.-ê;~~~ -a. ~. feÚ~~a ct~fe~ Co1nuÍl.ico a v. Exa que o Senhor ! morro, na pe: He ria das cidades, ou sazs (cópia autênt~r:1 ,, - er·on';··\; ::.o•
.sa ;1o ffi(•nor contra a explo;·a.çáo Embaixador f aulo Carneiro, Delega- em casas de sapê, na va;ticlf;o rn~·al, ~~~ial e p.olítlco _,. do.'i srs. Em'~,:,.:-·,·.
~ C:~l-2 vem
sendo subme•.ídc e do do Brasil na UNESCO, compare- 1 é um de.saf:o pe:·manent·.". um JOrw r;o1·es o:l respon;sáve:.s pe'•J.~ re>J: '"i ..,,.
ob.'Pt:·;nn. ainda. a aberh:ra de c.·e:·á à retmião da· Corn.i~.sii.o de .Rela-~ inl en:1in.\v.el e pPJ.·igo.so o:~de p. e:·d·'.r t~c5e,s dip1oniiítieos do B~a~il r o "X•
nc·:a Lf.,t.e il.a lut.a contra a çõe~ Exteriores, no :r.-·t•ximo dli!l 18, SlfflllflCa hteralrnente. menTe:· de fo- t.e1:ior, de acô1'do com as areas
•
:l:2li.Q1.<~n .. ·n
juven l. 1:erla:n;1da :\s 16 · rora.s, quando f::n-á detalhada me ser v;Fa<ünadu. cu __acabar no:' t:c?.s ect8belec'idas pPl<i Itam?
·,~
p:,,;J mw:·é··.~e sócial.
expo:sição sõbre as ativ~dades daquele 1muros de uma e:utencmna. Na h- quais ficarr,o fá:?.endo ps.rte h
":~
E:~ ta, ~·r. P:·e;úlente. a .iustifir:a. ;Jr~ão internacioual
·
.
: teratura b.·a.sil.eira duas c bras e_xllõ- tP do arotlivo da Corni-."i•o L~'" 1:' ·' •
cão in'ciai pr;·a 0 Prcjeto de Emer:Érasilia. '6 de abril de 1963. - Se· i tem que l';<;pelhal11 e:•.sa .subvida. nos cÕes E"-"tei-iores do S·::••H!o 1''" ··
da à Co'1.;tJtu'ç.3o, que estamo.s apre- :-Iad 0 r .Jefferson de Agui·ar, Pre.<;.iden- jquaa::cs ru:al E' urbano: uma. é " .h\ constituindó-l:'e, cte·~arl••. em ei··· ·.· .. o
.sen!.and 8 . ,L~!u,ito be.,n . ..iWUtto ôefro. t~ da Co!nissão de Relações ~xterio- lclásstco Jecn Tatu/ de 1\Iol~~f?:lro I.o, Ps.:::encitll lJ;{ra a..:; à~'c'S<~os- oue
, -:1,
:-e~.
lblltu e a outra é e.,se L1buicso Qu.:•1- àdotar na ·desim::umbê:1r'in rl••·
.s
O ~H. VH'TOiU"'O F~t:p~f:
to. de Despejo, 'a fave!nda CarGlira. <;rcv2res constitucion:i".~ , · c·~i·n:·:''·-'
Sr. Pre.s,dence, pf•<;o a palavra como·. O SR. PRI~SI~E~TE:
j'
I':ão vemos. p-ortanto . .snpoi· que a
No que conce:·ne no-; cj,y·:JIIl!'n'n" ~ •
Líoer do Ma:oria:
crill.nças filhas !le~.ses pais Wl<' '1iio gilo.;os ·a mat?ria se·á re:<:'l'nrlcr .,. o
1 A Mesa fica c,ente.
Sôbi'e a mesa proJeto de emenrl<t à gapham 0 suficient para vi;-er. fi- f1.ec;imento Interno, A!·t. 141, f' < ···n
O S~. fRESlDE1\TE:
j quehi' sem trabalhar at.t! c•,c; H ano.' relc.cih no.s doccxmrnto-; <eer0't" .,,,
I Constituição que vai ser lido. .
porque sfi a· pa: ti:· d·essa id':cje a ore.sldente ela· comi.<si'ic, s<~:·á f".r" · c·~·
Te.n a pa:avra, como Lide r da i
E• lido o s~?uinte
da: República permlta o a sua leibJra.
1Coh.otituiç~o
1
•
•
Mawna, para uma comunicação o 1
trábalhó &o m·enor
· ·
'
nobre senador Victorino Freire. •
P, rojeto
d. e Emenda Constitu- .
.
. '.
. t >Ç~nd1.·,_edmae~a:sapadl?t'.~r l'dP.'e'1 t,,·',~'d"; .·;,,·,;····· ·.)r
A
verdade,
que
tcdos
nós
cmhP.ce~,
.
e
1
pleni·i'ntar a medida por ela ve:c.nlada. encam::-:hado projeto de
le1. r12gulanáo a:;; CO:'.dições espe..
ciais tàe comp<.t!bilidadr, ~i.s1ca
Q!:' ~:Jlàr,o, e de horário) a ~e rem
re~P'eitada.s na ccmtratação de
tTaoàlhado;·es meno1'es.
A Lg:;;iar;it(:., re.speiê'ada l:>bv:anwnte a linha ·meáia dos il1t,...
r·~-~~es hmll:mos, deve ser realista
e não . íde·:rl1sta. O reaiismo, no
p•.t·~e;'lte ~n.so. consist.e, a no.>.so
ver, em núo i;:norar uma situaçt{o de' faí,o e." à entro dPla, prcCH""'' ·cbjHh•a" garont 1as jpn·•üs

I

I

1.

rem

I

1

f d l963 ' ·

'I

~rya~:t. ;;:·~~· ~~~:l:~o~~;;f~:~1: 0

foz

;;~;~ala ~:da:ão

i·

t

i;;ciso F

sr. Presid·~ute, ouvi com 1
do art .. 151 . /la . Con.stituição p';~
a m:uor a,enção o di<;Cl[l'Fo do enu-.j
dera!.
nente colega, l,?enador Eunco Rezen.
.
de. Declaro ao s-en;,do quP. S. EXa.
Art 1 o o 1_nc.so IX, d.) artigo 157
o :sr. pre<Lden~e da Repüb:!~a. <.o ria Coc1<titua;ao _Federal passa a ter
- aeslccar-se de Bras1!ia para 0 RlO de ,1 se\ruinte re·la'<26:
Jilll<'rro anteontem não 0 f" e
~ d t. b Jh
nle.
'
,.z m '
IX
p!o.ü,ç.,o e Ia a ~ a
t.uoe d~ qualq~.er ep•.o_dlo nul!tar ou nO!es de do:~e anos: em inclústnas in:te. qu~;(•ue: pertt.rb" >o nas FbrÇ<l~ 1s 2 Jub,·es, a mulheres e a menores de
AI mad,".
· ,1
1 dezQito anos: e de trabalhos noturnoo
O episódio militar ficou. .solucion.ado 1·t . mtnores" de dezoito anos, respe.ita.rec:sto.' -

1

·Jr-J . .

~0111 a nota do Sr. J.lln~stro d.,_, -=íliE'~·-

~t?s

.. ;

en1 qualquer

caso,

b~~nsb~~jf~ir~~jo ec~~ca e0 rd~n<~~d!;d;, 1~~·~~

das,. Se<•éÕP.s. 16 d•' ''·"''
?s. ·7 ou 8 anos começà a, ex e - 19fi3 .' - Senador .IP.!irr•o,rlr'~ ..f?~.:. ,
Ce!" atlvrdadp do sentldo econom:co. er~s\cjent.e' qa Com:.";oiíÕ '
,.
E.<l.Sa ativid~de hmitas"vêzes f> 'des"tn- ~x er10res.
' penhada 11v âmbito dóih~.~ncfi. '!li\"
SR PRE"'Hll'NTF
costuma t.am'tléti1 ser ilr<':•rrú'J•nh2.'1a · 0" .,,. · ,,; h~t!H'~ ; :
e~ll: á:eas estranhas. 'sob a re.spon;,r~- .. ~ requ~rime:,to qnr ;;.l'.: ·, r'•·
bllldacje de, terceJrOR.
''"''P.. publicado
Pm 5e·.;•i.•V . .: ·
·
..
. .
' 'l>~clo nola P•e'·idênch
9 que. há de nocP.o
r;~:,~e e.-t-1do d" i ·.p.,·,<· ,<· ·'' ,,,, . · ·
coisa.,, ·e que e.qsn at.v;dade d.ls t•'Y- ,
.. ,. a ..e a
nores exercida à revel:.. da Ie:. di-;ORD~M D<' P' \
J)en.~udo.s. ').s _ empreg-.a~c:·es. de qn<l''-

··~

1ilescle
i'

i,.'

e.

L

as condições quer obr1gaç0es. p{\tlnlte tnda

fH:!)l:C

~: re;~c~np~;·erem. mnis o.-:-. ::)

ra, G~l. Amamy Kruel, ontem C'On-; éAa.belecidas ~m lei e a~ exceç5es ad- 11 de. abuso• realmente' P'"P.itJdicia:s ;\
flrmaao qu~?ld.o S. Exa. d?c:aJ·on i~ ~·l'..itidas pelo juiz competente".
'saud~ d<) neguenD tr~balhador.
, Adalberto !':'Pé''\.
i
. . _·
I Aprovada a presente ·emenda cn:1s- • Ednardr
ep1sod10 enc21Tacw.
Ascm:Jt'
A viagem de s. E::2. o sr. Pre- ! ..,
J::stzjzCC!<,·ao
l titucional, prrocurt>mos compleh''"nbr
Eugênio B:tlToc.'
sidente. ~a'' Repúbhc« tev~ por moti-j Próibindo 0 tt-abalho . ans menores Ia. n'ledi'da' por ela veicula dá.,. eY1c:uniSebn..stiáo Arf'her
vo a VJSJta a: .ma progemtora que :~ 1 que não tenham' ·atlng1do 14 anos, .nha~o_pro)et<.. .d~ el. régulan~o -~"
Jmé Cànd'do
en?ot:tra inter.na. da nu~1a. casa c' e . inspirou-se 0 tegislactor. naturalme1;1- , có~h;oe~ espec:à':~-. . •de. · co~t>~.t;b!l!
Dix .. Huit Ro"adu
saude.
.tn V'~Nelll d~v~na ter· sido I te. no louvável prop6s1to de pré'·e!·var dade, ffsJca de. o;a,arw. e de l:\o r,!":?\
Dinar-te Mnriz
felta há oito dias a trá~. Eriertanto., a ,<aúde e 0 desenvólvlmento físíco, a. ·serem re.>peJta.das 'na contrataçn:o
Ruv Carneiro
devido · c.gibc5 0 existente no ~ta- bem cvmo a imp:·escind'íver· atividade de t~abalhado,·es menores.
H~~Hmldo Vieira
do eh Gu::mllbarn S. Ecza: Pvitoll au- '.~colar. de um ser a'nda em prepa1'iíA 1e~.i~l?c"\o. re,;ne.itad::t. ôhvi:unrnLeite NPto
sent2.r-se d~ .B';·H'illa p:1c'n _não ~li- ~á:; pa:·a o pleno eXet·cício da COndi- te a linhJ m~dla- c:a•, intPt:ê">~S huA toysio qe Carvr' •t:,,
men.tar R IrlPJa ~~ ctt~s :H_:~H:le~ era o) ~ito ~nnnana.
.
manos. d0ve çp~· rCa]f5;t~ e l1io-ideaErj>l[l!"(l" Catalão.
m~two ·da i>lW Jda ao PlO ue Ja- : A defP.s't d.o menm·. feita através licta: O re~l!m1r. no preée_nte. caEo. M'·~·uel Cmtto
v~u;~OI1CP1o._r:; 1·órre~,
ne.Io.
r ,.
ct·- <'t'. 0
·
1
cons•.<;te. a nos:~,., ve:·. em n'n JgnoraT
1 ,. ·t·
F'-:-ta. a !n·rcF•1"~~:r:··o ol:t• tra~~o :'.o:;c.c,·.~se
l~po.l;• '\
~u .. l._,t:;·~cJona... '· co- uma sitnaç4o dA fato e. denb·o dela
Lineu Gomes.
Sc·raôo C"'l '1:.''P 'H. L'•l ... .,,..<''\ do, ,n~,de co,u ,t J,nha. ma.s pu. a do
,
) . t'
I"
.
Jo.sé
Felic:ano.
! .; · ·:,, · ':'· ·, ' . · · ":·· ·'. :~I <Jro~re.. o"-0 .hu.Jnano e . .r;;sin.1, traduz procu·ar m.l,Je . ;var g.;:P·~,llv!aó". le~11s
Ma!rJ.:l, an ,nhnc.o aLe , St. PH'S.- :1 • 1 1 ~ ,·.
.
· 1 1'" t'
-1 que J•epreserüem n. efeti"a refecoa do
Lopes da Costa,
dente da :Pm)h'ico d,. e . ter re·Des- "'~" ~ ~,n~~~"~,.~~~~·~ha~~ a~n ~a int~Ç~~<~ , menor contra a exp 1oraç[íl} ·a li' E'
Antônio CI.H]O~.
s~do on tP"'1'":, à 1~ojte. A ~:age~1. ~o~- :~(~blj~o.
.~ ·~-- '
· )v~m sendo subJnetido e objf.~tivetJ1. Atlilio Fêmtana. il9),
1
tant~,...J"_,o,
_ch;fc da Nat;ao na<; teye
Os f;lto.s· toébvla. cstf.o mostrar.do , an•da. a abertvra d: n;•lV~ fre.nt!'> nB
O
SR.
PREt'InE!\TE:
,.,
•f
fi
·,
-,
~ Y' OJXl<;~t'. a e a:talauer paclf1cae2 o ':Cml basta~te e\oid?ncia em nos~ o en- ·1 luta rontra 3 • d21l~uelw!a . 1uveml,
f
"e oflrla!'s: P ?''~,.,o1~r;·,~. N'at."'r?:1n.,o~- t d ..
(..·-id
'd
t:
·t d
i reclamada pelo 1ntereC"se ~oc::1J.
A Li.sta de Pr::::..ença nc11.~~ 0 ro)";t~
te. f:- Exa. r!rvp !fr· f'DÜ>'d" ,,.11 C'On- en, p,, a: nece~··· ac1P e, :e._pel.a o:
tPto ~om Mini<ctTos. ~ a•Jto;'.:Jq.dPs mi- en,oora o espmto ela . ~edJda· ~on- ' Sala ria$ Sessõ··'· em 16 de abt'il de pa:-ec:mento de trinta e sds SLo. Selitares~ / " s~ "int.;Í·w;C'' n;ra ~~chzir c:,ubstanc1ada n?.. cl!r,po.s:t~vo con.<tllu- 1963. -:- Guida Mnnd!n 7 .Tejferso;> nsclores.
~.. , d
trit .. " h·
·m r· 0 c.onal em refexe.1c1a, bmxa:t" de 14 , de Amuo r - Cate/e Pznhezro - Eur1Di8C'!SSC7o. em tnrno único.
de
~~fa, e 2 ·--.i'. · n, "' .. 0<~ mi a.e .. para 12 anos a Idade mfnima para o I co Rc:P11.de- r:(::. ena N.rtto- AdalPurecl"/' Sc(!reto da Comissão de Ree.\u c~m o mR:or '"l~t:·.1gd~1mo.
. menor poder, legal'n,et;te, ocupar um ll)erto Sena &r,.lemiro a,• Firnt:>ir"~
luc6e.~ E:r:feriori's sôbre a Menocr •
. :m)''O-]l;P. ,.. f'Tf'· 51 ·L.('. de f'":- en:n)rêgo..
'do- MitYuel c~"JifO- Pedro iwJ;,l'Í!Nin n° ·46 (11° de origem 32), de 1"
sod!O ocor;·;~o c·c.n o saudoso PrP~Jo fato '· comiderar é oue 11. atua1 vo - wau-edo Gurgel · Ad~'"·'w
de' ,tei:ereiro de 1963. pela rruw o
dente Getu lO Va.i'g[l~.
: 1J:'O'!J:r:ão do . t;·abalho r mPnores de j Franc. - .)Vfpn~zes Pi?·•ent!'l __: Vr<sSr. Presidente da Re1.J!Íbli'!!a su':l0 Gen~r1l MP!'0P' 'R·cLcl1n, ent?o H anos impede que as crianças de lconceUs Torres - Nnrmeira da Grrmete ao Senado a escolha do Di·
Ministr0 do S11r'H'n•· 'T'J"1i1"•1r "l M;li- idade inferior a ês.se limite Venham ma - Ed7'' -rd.o Cai..,J.'in - I .... 11eo rrn
plcmata .Ninando Braga Rmj Bartar. em discurso altnm,,ntn inconvn- .':!1 1íÍrio.s :·egulares e gP.rantia~ razoá- Costa - V'ftorino Freire -· .t!lo11 su•
l>nsa para eYercer a função
de
niente. atinrr;. 0 p 1 ,g.,~ Mi'li.s~,- 0 d8 vei.> no.s precr":·io« empreo·os o.ue Ide ca >ualhc.
!"m•iarJo EspeciC!l e li-Iinistro Ple,?iGuerra. Genrr~.l.l eu~.'··o Dutra. O GP- ccuj:>~m, mas. o que a mE"lll?. proibi,.
,,
.. , ,
potenc!ârio
do
Brasil
1unto
ao
Gonf'te.J nntra 1J1"t'~··•T'l ; 1r:'ii~; ·?ni<•t;~r rã.o não impC'de. {• r<ue ê"-S!'' menore.<
~ ·R. Pr.I,SIDL:'o; 1!?:
verno da República ·Popular
àa
·o Pre~idept.., · d·1 FU~t;JilJ1jr:--·l e rl;-,.-.1n_ :'C.e)f·~:~ _- ·forG;1 d:Js • peln.s prónrias. O r;"oicto }ido. :-:niJ'·C'Ff) pr-,r !nai~
Bulgária.
rouâlhe que nã0 podPri.a snnortar ~onrliPüCs de exFte.nc;a -- ta1.~ c0m- ,d'l um qnHrc1J dos n11."'1br.,, do Sen•<!'I.CiUPla m·o oe~('~ ..., P e.n mc·~·".o tE'~"; nO ~ ·-cmi.<·,o~ de t.rabr'ho. peno<O<; E' hu- do, satisfa..: o5 reoui.sito< 2stabe>"irl•l'."
Disc1issão, em turno único
C()
;e via :mnr"~n-."i'1iln r!~.· nun; .. r Gf'- mPhantes na nnioria dos ca<o.~.
na Constitnicão,liÍ.•·t. 217. ~~ 1o. 5? e
Parecer SecretO, ãa tomissã~ de
neral Mln'••h>o (]p <>•mo,·in·· •n·n.. ;·..,~,
Com os <;el:.; 7~ milhõPs de habi- 6°),' para. ser rE'CPhido e submetirlo à
Relaç6es Exteriores Sôb're a Jt.!enMilitar. N'"' "r'- .,,, ., ...,, .. ,.,.;v,· r''' no tHntc<<. mal distribJ,ídos atrGvée di' .8 considera cão do Cong•·es~o Naclonsl
sagem n? 53· (n" de origem 48l di'
R.D.E .. o que valf dizf'r fo1·a na sna nülhces d<> ql!ilômf'tl'o!; quarlnulos .. o com tramit?çiio p:·e"eri~a. nns art.i<>O.S
21 de m_arço de 196~; -pela quaí c
akada.
B!"8si! 6 pais de f'norme~ cli..,.to•cões 35P f' 379 do Rerrlmf'11to Interno. ~
Sr.
Preszdente da Repúblíc!l S'lh·
Em y~:~ta. dr}QttP 1 p .. ·:tu;v·r;n o p1~r~L oc0n1~tnlcar· P ~oclai;;;. A rpnõ" ri·:-c'o.Sflrá ;pubPr.::1.cf0 p .e!"(·~~~Ttinh~do -- I
mete ao Senado a escolha do f)idente Var;nls irnpf1i~'~:3'rt1~nfp reprf'- ,.,~1 P na·rt,,~<:~r", t:fnn b'"'::t:l''"t·) OP~i- on"'1"hTn~""'~·~ ..... tf1 f' r.0~nl~c:'ífl Enf'c:·•l i
plomata: Roõdto Luiz de A,,.,,,.,_
endeu 0 Gf''!'1?Wf!: 'R'rjlv)To f'()m tpn ., ''' 0 ; 1 '-' ~lo "!"17''"'1<: f'>np··~.r'l~ C"'.,.--.~··.-. ,o/).õo OVP f!;:.... r'L~~~ .... 'l'l (~~ Pará sôbre ê1e ~e.
Pi;"i'l Araújo 1Jara a funcfio d1• F•n1
censura por se tratar d<' oficial ;~:e- i c:ais E, cm consequência di.;ii~t ~rcoe- tmanifcstar, lPa.u.\t;)·,
balxador Extraon{inário e Plenio
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poleuc!ário do Brasil iunto ao
vêrno d<L Argélia.

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Go-~

.l SI{. PRESIDKSTE:

I

tu·ado '·E',/l·:·.::l pede •.ie:,,n:1u- I
mento imed;:lto para salva,· p.1z
public2do no "Jornal do Brasil''
de 11 do mês em curso.

Nos tê:·mos do Regimento Interno, ,

a.moas as matérias deverão ser apre-! O SR. PRESI~ENTE:
c;aclas em se3sáo secreta.
1
Em discussão o requerimento
de
Pec;o am s:·s. Funcionár:os da Mesa , autoria do nolre Senador V•l:,r:oncr~
qu3 to:nem p:·ovidências ne~se senti-/lor. Torres. !Pausa!.
do.
1
l'Tão hav•.·n,to quem peça a ,nlav:·a.
A sessão transforma-se em secreta, fl·.cerro a d;scussão.
às l6 lloras e 10 m1nutos e volta a ser f Em vot.acúo.
pli0!;ca às 16 horas e 45 minutos.
1
Os Sr;. ·senadores que o apro,am,
o SR. PRESIDENTE:
1 quei<am
yunJanect·r sentado,;, tl'au, sa.'.
E"~á reaberta a sessão. Passa-se ao i
API'>H ado. Será fe:ta a tran.,.-;·.·ição
item ·nr d-a pauta.
pec~:da.
ll:3",á e.>~c.tada a matér:a da Orc:il,m
Discussão, em primeiro turno,
do Projeto de Lei do Senado ng 39, do D:a.
Há
o:adore:; inscritos.
de 1960. de autoria do Sr. SeTem a pa:avra o nobre Sen.t:Jo;· Minador Milton Campos que divide
o Supremo.. Tribunal Fe,;eral em ~'lfl Coutu.
três T!n''mas Julgadoras e dá ouO SR. MIGUEL Co'ÚTO;

tras providências, tendo:
(Nfi-o foi revist.o pelo
orador) -.
Parecer, sob nY 78, de 1962 da
Ccmissüo de C:mstituiçã.o e Jus- Sr. Presidente, temos em mflos. há

tir:a pela rejeição.

O SR. PltESIDENTE:

Ha requerimento de nôvo amamento
da discussão que vai ser lido pelo Senhor 19 Secretário.
E' lido

o seguinte

Requerimento nl.l 101, de 1963
Nos têrmos dos art.s. 212. letra l e
274. letra b, do Regimento Interno,

muitos dias, um importante doc•lmento que as férias da Semana Santa
me impediram de trazer a e.;t.~ Uasa.
o que ora faço.
·
Recebi do · eminente Sr. Adhem~u
de Barros, Governador do E.>tado de
São Paulo e Chefe nacional do meu
partldo a honrosa incumbência de
trazer âo Presidente desta. c~1sa o
eminente Senador Auro So·1res
d..;·
Moura Andrade, uma mensag:em em
que estuda, em profundidade sob
todos os aspectoS' - cOnstitucionais e
jurídicos - com realismo e objetividade, ll importante problema da reforma agrária no Brasil.·

requeiro adiamento da discussão do
Pr:>jeto de Lei do Senado n9 39, de
1960, que divide o Supremo Tribunal
Federal em três Turmas Julgador!ll!,
Entende o chrividente estadista e ,
a fim de ser feita na sessão de 24 do
grande líder populista, que nã J podeco:Tente.
ria ficar omisso, nesta hora !?:H< v e da
Sala das Sessões, 16 de abril de nacionalidade, ante problemã de ta:
1963. - Mem <le Sá.
magnitude, de. tal importância. Os
ditames do patriotismo de s. Exa. o
O SR. PRESIDENTE:
~orçaram a participar desta questão,
Em votação o Requerimento.
Importantíssima para a nacionalidade no momento, ofE'l'ecendo ctma conO s'Jt. MEl\-1 DE SÃ:
tribuição ao Parlamento Bras:leiro e
Sr Presidente, peço a,pala.vra para a tôda a Nação.
en~?minhar a votação.
Sr. Presidente. com a devida vénia
da Presidência desta Casa, vo'J ler
O SR. PRESIDENTE:
ês.se notável trabalho do Governador
Tem a palavra, para encaminhar a de São Paulo, para que cons~e do.;,
votação, o nobre Senador Mem de Ana·i.s do Congn.\SSo Brasileiro.
Sá.
. (Lê;)
O SR. ~IEM DE SA:
"São Paulo, 2 de abril de 1963.
Excelentíssimo senhor Senador
!Para encaminhar a votacaoJ (flldo
Auro Soares de Moura Andrade,
foi revisto pelo orador) -" Sr. PreDigníssimo Presidente do se.
~idertte, como v.
Exa. acabou de
nado.
avisar à Casa, tral:a·se do segundo
Excelentíssimo Senhor Deputado
adi~.mento da discussão dêste projeto.
Ranieri Maziilli,
Req,·eri o adiamento por solicita·
ção do nobre Senador Milton Camp_os,
Digníssimo Presidente da Câma_
ra Federal.
que aqui não se achava presente
quando o referido projeto eritrou pe.
Excelentíssimos Senhores Sena_
dores,
la primeira vez em Ql·dem do Dia.
Teve oportunidad·~ de me dizer o
Excelentiss•mos Senhores Depunobre Senador por Minas Gerais, que
tados Federais.
de~riava estar presente por ocasião
1 - Acaba o Excelentíssimo Se.
da di<cussão do projeto, mas que esta
nhor Presidente da República de
~em"na prerV;ava estar em São Paulo.
dar conhecimento aos lideres de
Po1· e't.a razão, desejaria S. Exa. que
. todos os Partidos do Texto da
-o p~oieto fôsse discutido na próxima
Mensagem
que iria encaminhar ao
sem·ma. em virtude de continuar M·
Congresso, ~ompanhando o Protnr'lonrjo o "~"unto e não estar fora de
jeto de Reforma Agrária.
possibilidade vir a apresentar emenD.estacou. o. Presidente que o
d?' rro seu próprio projeto, embora
proJeto necess1~ de base jurídica
se,ia essa apenas uma possibilidade.
1
para sua tramitação legislativa.
Pc:· êste motivo é que requeri o
isto é. exige emenda à Constitui.
.«'"··~"o
Prliamento da discussão.
ção da República, no parágrafo
(Muito bem).
16 do art. L~ e art. 147.
O SR. PRESIDEKTE:
2 - Nestas condições, o primeL
Em votação o requerimento.
ro passo para e, tramitação do
Os ':3~,, Senadores que o apr•>Vam,
Projeto é a emenda citada. No
.peiram per:nanecer sentados. <?auexerc\cio das altas funções de Go
~~).
P.,,tá 8provado. A matéria volvernador do Estado de São Pau:
tará à Ordem do Dia da sessão do
lo, não posso- ficar omisso. Tenho
dia 24 do corrente.
·
o dever de pedir a atenção dos
.Excelentíssimos Senhores Senad011.
viscnssiio, de turno único. do
?ffonerimeatc n9 97. de 19133, p~;lo
res e Deputados para o alcance
~11;,]
o s~· Senador Vaoconcel:>s
de tais emendas e seu tremendo
impacto sôbre o regime democráTones solidta a tram~cricão nos
tir·n prn.,c-.-.~··- _,
+ituição
Anr•.;s cio Senado dO ar,io!o i::t.i-

I

A'-wil de 1963

(5eção H)

no Titulo IV - Da Declaração
a e Direitos - Cap. II -- Dos Di.
reitos e das garantias indiv!dH.t'S
- Art.· 141 - ~ 16 e Título V
Da ordem econôm:ca e SociHl
art. 147, se elas não forem 'feitas
com o máximo cuidado, sem deixar nenhuma fissUi a pela Q'.<a:
po;sa

s~ H::.:~~Hi~u·

o

a:·J.;í:.i·~o

do Po

der Executivo, o qual poderá pro:
voe ar mm te graves defonnacões
do :·egime.
·
.E: preci..'io ter sempre em mente
que H Chefia do Executivo es'à
sujeita ao rotativismo e qúe, per
Jsto me.;Jno, não se pude pre,en_
der qualquer reforma no capitulo
II da
Constituição, baseando se·
na confiança que a Naelo tenha
nu atual Presidente da Republica.
3 - · ·Permito-me. nes~e Do
cumento, àirigido a Vdss1s EXGP.:
Jenc.as, fa~~er uma análise per_
fnnctona do Reg·ime De:nocrático
â~~~~.grado pela Conslituu,ao Fe
A JJ:en~ocracia não é •w1 siln1
p.es
rotu1o que possa ser aplicado
a outros reg1n:es. Ela é ·iefmJda
de maneira precisa, cortesiana~
mente .. pelos
seg·uintes
quatro
Prmc_IP!Os
Básicos, garv1ndorrs
das liberdades democráticas. ver.
dade1ms cariátides do monumento democrático e cuja teracão é
de ta: orei~ n ü;tima. esfn" t,,, q 1p
destrmça,, o; o simples tnJ, a_
quecnnento de um dêles, ,~·~;nda
a aluição rl"Js demais:

- J}ireito cto Liberdade dq f';.:r
pressao e Pensamento nalural-

mr•nte condicionados aos'princípios
da Mo·:al Absoluta e à Segurança I
do .RegJme e do Estado. Este condlC!cnamento é garantidC' pela I
sancão judicial a posten•>(!
;, !
mais pela censura a priori ri'êle !
~ecorre _ poss,bilidade ie an 1 plc, j
mformaçao !tO Povo e. co TI•) cm!
sequência, de policiamen•,o
d,J,. I
at<>s do Govêrno e a crítl'.:t bO~ :
Podêres do Estado.
_Sem pleaa liberdade de expr~s
sao de per,··amento. não hr· re:~L
me democ ·átiro.
- Direzlo de Repr~sentacãJ _
:E: o que :·e<.~liz<.~ o govêmo do p:Jvo

1

i

p~:o povo. \·leC:k;nte deter'1m:ad::s ·
.,:>ndições ::<e cultura, 0 c 1cta·.i:io
pode votar e se1 votado, p Jdt· v c
tar . e não se: votado, con-:.n rrcontece. por f'Xemplo. relatw:m,er,t~
a<'. car~o de Presidente da Rerú.
bll~a. ~en;cto!'l~s .e DeputJ.·~·l.s, q. ne

I

eXI::.e

.1A,&..:e ffilDlllla e a d~~-::-rn-l!

nado • 2ir· elo. de praças ,Jp pret 1
,
q~e tel)l. 'IJrcJt(. a votar. :na-; que I
na o o te 'TI \le >e eleger.
_Não há, é evidente, Representaçao Leq1t"n'1.
em Liber"t'il• ae
expre'são ne p,.7,,c·amento E. -'•"m
rep.resentar.~r.. z:ãc pode :1 p1wo

ace1tar tr:b:' · :•râ(
~

D~reito
P:wada - E :t

Prov•·z'!cUtdc
rase da or·(ar1 ;;-,~
df

çao da fami\i l e cta livre t>rnp•i:_
sa. Está conH;Y,radc no p3râg:' a.
fo 16 do 'lt't. ~41 da co,lHitui.çâo._ nos t.ê,.m;:,., 'Pguinte5.
garantido o 'lireito ie nro.
pn.ed~de, salvo o caso de desapropnaçao por necessidade ou utili·
dade púb~ica, ou por inte e:,st.· ~O-I
ual, mediante IFf'nia e /U~ta PZ-

:'E

deni~ação em rlinheiro . . .,

1

Conseqüentemente, o direito ·de
desaprop~iaçâo PC?r parte do Es-j
ta~o. esta condiciOnado pelas sp_
gumtes restrições:
,
- necessidade ou utilidade pú·
blica;
- inte1êsse social;
prévia e justa indenizacão
em dinheiro.
·
Ora.. a matéria contida no § 16
do Art. 141 não é auto-aplic.ávPl
e cx:ge legislaeâo adjetiva co-:1pt!~nte oue regule:

19 ( omo o ;.;.,,,,:;o d: ve c:o:;·n•:ter,..;,u- uti:ici.ade ; ·nblica ou m•.el'Csse socüi 1 ; ~;,:~ a·· parle que so ... ro;
a desapropriação
cabe· ou nãc
o

dil'l-~t~)

ue

L.~.scutir

no

Judiciár~o

a utilidade ou náo..oe há ou llâi
::c1 !(ji;
29 t.e,..ind".;,·; cão é
prévia e
justa, f;go, o Estado n::o pode
desapropnar sem provar a nee(;;s.
sidade, sem que' haja consentt•
mento prévio da parte ou que c
Tnbunal decida se ioi justo PU
nao o preçc.
1cor conseqüência, s:m preVIa
consentimento do proprietário, a
ae••apropnaçao són}ente pode;·á
ser levada a eieito, depois do pronuncwmento do Judiciário, não
.somenle sõbrê a nece:osidade coma
também sóbre o preço arbitrado,
Ainda 1r.aJs. A legislação deveria regular o que pode o Estada ·
Fc·deral de:,a.p:·cpriar, em face da
proprieuaac dos EE>tados Autônon,ós. De ponto-de··Vlsta de teJTU~,
>'UI exemplo, náo parece constit .. _
clOnai o d1reno de r.tsapropria:;ii.,
ar• Estado F'ede;··i• .>pf~ar do dl':•
pu te na letra .'l "lo Ar, 5(l da
l;cnstitUIÇ~lO.
'c'llêÍú
El1l
vir•a <.
ilrt. :.l" ..to mesr;,JJ
o!picm~t qut
;,c,xa unpl!cito J d:r<..~:) -O ~e·:o
território, bem como o Art . .~4
q,ue, de man~ira explicita, consagra. como ben;; do. E~1tado os lag·u~
e nos Em terreno.s do seu donLt~
inte.~.·esse

nzo.

E mais: é das atribuições de
Poder Legi~lativo, inciso IX de
Are. 65, tegzsiar sobre bens do do.
mmw federal, sujeito à sanção de
Presidente da República.
ConseqüEntf mente, combinado~
o Art. 5, letra g, o Art. 2", Artigo 34 e o mciso IX d'o Al't. 65.
ao Congresso Nacwnal sómem.~
compEtirá iegisla.r sôbre a reform~
agraria, do ponto-de- vista de desapropnaçóes, no que se refere ao~
bens da Umâo.
A autoncnua estadual, consagra.da implicitamente pelo Artigc
2", reforçada ,r:.~Jo Art. 69 e, ti•
nalmente, delinida no Art. 79, >e.
ria ating!Cia de frente, no· ca[>c
de uma 1egisJação do Congresso,
relativa aos nens dos Estados.
Isio ex1gina uma emenda à Cons~
tltuiçao restnta da
autonomia
estaaual, o que não é aceitável.
Do direito de Propriedade ?1'1vada, deGorTt. o da livre emprés~
neste oaseada e reforçada pel.:
AI t. 14ti que permite à União, m·~·
d1ante Lei especzaz, intervir m
domínio t:conomico e monopoliz«l'
determmacta mdufltria ou ativictane. intervençao esta,
baseada
no intere;,,.e publico e limitado, ne_
los direitos funaamEntais assegu•
rados pela Con;,l!tuição.
O principal escôpo do artigo citado e, evitando a estatização,
cancer que mata a produtividade
e conduz necessànamente ao Estacto Leviathan 1e Hobbes, assegn- '
rar a intervenção especifica no
dommio económico, nunca., porém,
geral como p1:ncipio, o que tem
sld" feito de modo iniludive1.
Dêste modo, a atividade econõ_
mica do Estado e supletiva, nos
molaes c;entiflcoo. Heynesianos
-

Direzto d<' locomação -

Con~

sagrado pelos n 29, 4°, 79, 89, ti,
'2, 1.4, 15, 20, 21, 23, 27, 32, 38 e
Art. 142, além do que prescreve o
Art. 144, que tratam da. inviolabilidade do lar, segurança individual. igualdade perante a lei. direito de fazer ou deixar de fa:r. -r
o que não Nltiver capitulado em
lei, li):)erda.cte de culto e outras JL
herdades específicas da Democracia.
4 - lt de tal ordem a iteracão
dêstes q,uatro Direitos Básicos. na
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DemoCI'Ilcia. a destruição de um i
dêles, acarr.eta a dos de ma i<.
1
Assim o Direito de Propr1edi!dc.l
O Govêrno que dispu~er do c:li- 1
rei to de desaproplia ção
enfeixa
em suas mãos uma soma de uodêres tais, que os demais Direitos ficam anulados. Szm o Dir~L
to de Propriedade, que, como vi
mos· encerra em substância o de
livre emp.rêsa, não há liberdade,·
de expressão do pensam<:nto. a RPpresentação 1~ca falseada e o Di ..
l'eito de loco:noç:ío desaparece.
Transforma-se o regime em totalitarismo seja da direita. de
estilo. fascista ou nazista, seja de
esquerda, isto é, ditadura do nc·o.
letariado, i-egimes nos quais tod•>s
os civis passam à condição de escra.vos e a farda dos militares
transforma-se em libré.
5 - A substituição da indenização prévia e jtwta em dinheirél,
pelo pagamento
títulos de díVIda pública destrói, pela ba.>e, o
dirnito · de propriedade
e,
com
êste, o regime democrático. Basta
que se registre Q,ue a emise1ã o de
titulas nas quantidades exigid<s
para fazer a redistribuiCão :e
terra, desvaloriza· os, dcixando"os
sem cotação no mercado de títulos. seja qua.J fôr c regime d'
resgate. Além do
mais, esperar
que c Govê:·no possa pagar o:o
juros de 6',; ao ano. muito 'nf'"ricr aos JUros rtais na atual con_
juntura inflacionária, é excesso c:e
otimismo, não tem
consonância
cem a realidade. Calculou-se,· por
acaso, quantos bilhõe'' de cruzei·
r os serão necessários?
6 -- Dêste modo, não há possibilidade de se conformar com v
pagamento cm titules da dívida
pública. Como se pode aceitar que
a emissão de titulas não chegue
C~,o mesmo resultado que a emissão
de moeda? Peis, exatamente ali
e,;tá o ponto· de-vista da lcgif,]l_
ção Q,ua.ndo, querendo cercear o
arbítrio, obrigou os pagamentos em
dinheiro: sabia que o Govêrno
não poderia se lançar na~ emis~
sõz s sucessivas para E.S deflapropriações sem que. antes, os ef2itos
a tingissem a todos desvalorizando
a moeda, como aconteceu na 'o'.'·
cura inflacionária a oue fomos
arrastados no'' últimos 'anos.
Ora a emissão de ·títulos e -tm
ardil injusto porqur a desvalo-rização dos mesmo>. at;n'Iirá Y.:Je
no.s aos desapropriRdos. ·qne fiearão expropriados. pura e ''imples·
mente.
·
7 - Sr. p?.ra discuti!', ace' ta·;_
semos como viável, emPnda destinada 'a pcssibilitar a refornn
agrária deveria ser feita el:clusi
vamente, e~pecHicament ·: para p.
reforma agrária.
·
Seria intolerável que, para resolver a reformn an8ria, fú~.<e
modificado o referido p.:Jl·á~rafo,

=

atinqindo a toda a propnedadr
JJri1·a,·fo.
AnLl 1'h o Pode" Executivo. r:

I

.

.
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Reforma Agrária

A Constitu:ção da República Ja

assegura a pcssibilidade de uma
reforma -agrária, no seu artigo 156
e parágrafos 1Q, 2• e 3°. O parágrafo 3o reduz o prazo do uso caPiilo a 10 anos, para trechos dr
terra não superior a 25 H a.
9.1- Os chamados "sem terra'',
os latifundiários e os latifúndios
improdutzcos

I

9.1. 1 -

I

O Brasil tem cêrca dt~
70 milhões de habitantes. Pelr
menos, 50 milhões são "sem terra". Entretanto, a grande maioria exerce suas atividade; em milhares de setores económico,. Pnr
que talar nos "sem terra., e não
f·azê-lo do mesmo modo, nos "sem
fábrica?'' Todo o operário nacional t: abalha em fábricas P não
se !E>mbra de gritar que são ho-

I[

mens sem fábricas.
O que é necessário, numa refor-

ma agrária, é proteger eficientemente o_ operariado dOs campos,
isto é, garantir-lhes um ~alário
compatível com suas necessidades,
dar-lhes assistência médica, e:•coIar, enfim. tirá-lo.') da ccndkão
miserável f'm q.ue jazem atua]mente. Tudo isto é po.<sível sem
necp:;sidade de lhes dar terras
pois, nesta hipótese utóp c:1. cad.;
P!'<•prieaade deveria ter dimemões
reuuzidas para que não tive-sem
necessidade de mão de ob1 a a !IX'llar. ou, então se fôssem dr f':OCten,ão l]UP exigisse auxiliare~. êsÜ'.S cont•nUflriam na situação dP
'·s~I!J.

ten as''.

Aind,, mais: a d'visiic da.' o~·o·
priedades para dar acesw (t terrB
a
1\P

algun~milhõe_c;;

de

".~e;n

lP ·j·~

. .'-

fôsse a indicada pat'il ruoJvN

c problema atual, como re.-o!vt·-lo

que vale dizrr, r Presidente da
Rep{Jt)/ica, de p:Jdf·:·e; capnze·o de
por exemplo, de;aprcnriar tôda a
tndt\<;tr'a p;,u;i.sh e1;1 tr'oca de
m!ll::ls cheias de títulos da div'da
pública.
. S~ uma Nação aloncada aceitana Isto. qtw no" condn~iria à e-tatização total, por via de um!1 ·
f xpropri<,··iic geral ciisiareada <''t: i
rlesapropnacão
,
'
8 -

podi'-res ccnstituintes permanentes
ao Congresso, tivesse considerado
mtocável o Capítulo II do Titn:-o
IV. ou ma's especificamente o
artigo 141 e seus parágrafos, con<.··t~.radorf"s c:os Princípios Demccr:í.tico3, ~Àuo<:tos nos itens ante·
r.•n·:; df'stê Documento.
(' ;;:rt.go 217. p·:~rágrafo 6'' ved~
apenr.s a tramitação de emenda.-;
tendE'nt.·~ a abolir a Federação "''
a ReDública
Orâ, Federação é simplesment<!
um siF'ema de aglutinação de E.>tados e, Repúblic-a, mera fcnna
de govêrno, Basta citar, para qu~
saiba a nenhuma relação da forma de govêrno, que a União das
Repú'J!ICas soviéticas, é uma repúbliCa e até mesmo uma cert11
form.a de parlame~tarismo.
Urge, pois. antes de qualquer outra preocuparão. nos tempos turbulentos que estames · vivendo,
modificar o artigo 217. de maneira a defender a Democrac1a, sem
deixar Gberta a porta levai par!'
um asóalto ao Parlamento e a.
con:,eqüente introducii.o do comunismo legal no Brasil.

1.

Emenda, do art. 217, da
Constítuzção

Nií•) P-stariam a braços com esta
one?tão, leV·Jntada, encaminhacta_ I
mmto mais do ponto de vi:;t.R
emocional e po!ítico-partidál"i-o elo'
que cientifico, se " Con<;ti(Jt'<'éír- ·.
vigente, em seu artigo 217, que clá :

para as geracões futura'?
9.L2 - Os latHundiários e o;. •
la :ifún(!io.s improdtUvos ex:.,IPm
113 quase generalidade, f'm c8n· eqüf>ncia de homens sunPrarln<. c:lP
mentalidade retrógrada que abuSilm do direito de pro!Jr ed«de e
exploram o trilb·:Jiho dos trab8Jhadorcs rurais.
. i\-l~uns con'e?uem fazPr prorlt:-~
z1r mal seu« lat.ifúr..dirs. Não conhecem a terra, continvam, camo
n'> ca~o 1a pecuária. a m~-!a em
ext enciio, t>m lugar da explor2riin,
inten -i va.
·
, UmQ 1eei:olaçã 0 a.2:rD.rin couvemente. c o i:n pI ementar de nma
emenda à Constituirão, conhrmr
será aprpsentada no ·númPl'n rl 'st,p
Docnmentc, tm poucD!o; ~-::; "' tP.r?.
redn7ido o latifúndio. torn'""'n "1· '
tamente produtivo o que dêlc re.'i- [
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tar ao proprietário, srm expropnação.
9, 2 A divisão pHra e simples
da terra nadü resolve; ao contrt\ric, agrava. o problema, com a dimmuiçãu rápida e c.atastrófica da
produção.
Em primeiro lugar, trA.ta-se de
saber se há dificuldade de acesso
, à terra, ne.ste pais. A e.statística
mostrou que, de 1950 a 1960, mais
de milhão de novas propr:edades
agrícolas foram registradas, não
se computando neste total as
·transferências de propriedades. E'
evidente, pois, que o act!sso à terra ·não ê difícil no Brasil.
Mas, se se contestar que êste
::>.cêrvo foi possível somente àqueles que dispunham de capital,
continuando vedado o acesso aos
que· não dispõem de recursos, responderei que as.sim m<Wmo está
certo.
E mais:· que uma pc pulação rura.l muito grande, acusa índice de
subdesenvolvimento. A tendência
d(; desenvolvimento económico é
diminuir, dent'<'o de certos limites.
o número de trab·JlhadO"iS rurais.
Hoje, mede-sê o de.senvo!vimento económico pelo índice de tral>alhadores rurais e, qú'anto maior
êste, menos progresso se verifica.
Não se trata de número de trabalhadores, mas, de alta produtividade das terras, e, esta depende
das condições de micro-vida do
solo.
9, 2. 1 - Ora, se tomarmos como
exemplo, o Estado do Rio Grande
do Sul, onde teve início o movimento do~ chamados "sem terra",
venLcamos que três quartas partes da campanh·:l gàúcha estão em
marcha acelerada para con~tituir
o _12? deserto de Kor·pen. E c fenomeno_ em tais terras, não e o
da erosao externa, visível, ·como o
q':le se observa em regiões como
Sao Paulo, Oeste de Minas Gerais.
-:r: rato-se de erosão inte: na, mvistvel durante séculos, e, agora, já
ac alcance de qualquer fazendeiro
que se .\!.edique à criação.
A erosão interna é produzida
),)ela _lixiviação de cal e a podsollsaçao das camadas Jorro abaixo
da superfície. A podsoli~1~ão é a
compactação do subsolo tornan- do-o impermeável e, di.<.so, oferecendo ob-stáculo intransponível à-s
rmze.s das gramíneas e retendo a
a.g ua. E' o que os rusws chamam
de pasto de pântuno. Acide, hip:ramdo, de pH variando de 4 a
ól,o torna-se propício à vivência
das hervas d~ninhas e imprópr'o
pala as grammeas que alimentam
o gado.
J;:stt, com~ r.om dificuldade o
pG.,to bmxo, é obrigado a caminha-r demais para se alimentar.
Da!,. a necessidade de grandes ext:;nsoPs para tt criação. E' a erosac mterna que cria 0 Jatitúndio
E amda mais: o gado necessitá
dt'. absorver, além dos sais mmeraJ:-, C/Ta de <ley, amino!icido.o, 0
q:1e ·'omenl e é pocsivel comendo
~e:·ra de 40 a :;o gram nn$ dif~
r:entes .. A ero,ao interna reduziu
a:; e. P<'~Jes rJe gramineas em 2 ou
3 no maxl!nn. E o gacla, apreSP.iltando gordura, está sulmutridl" e
tJ~Gn.<.fere ao homem ;.ua 'U!Jnutriçao.
Em São Paulo, ocorreu, .'/m prj ..
melro Iu2ar, a ero-·iio exte: na
pluvial e eólia. A pluvjaJ \'f'r:f;cou-.<<' mercê_ do pl:mtio d·J ca!f'
f\ln

arnJ:lmento~

n1orro

acilna,

mcrro abaixo, C:lpinado, deixando
~eã't~!n desprote2·ido e sujeito à
o ., . . das
chuv~s torrenciaj~, qur
c .. J.PJam o /zum,··: pnrR o tn!weq
dos i' lO< e. dai, para o ma;·. Es·g·ntR-.'P a terra em PO'Jro::: ann.s.
o lencol de óxirlr de m"'~"?nês

prrrlP-q"l tnClt; f' r. f8~rn·J,~i:

t1

Pn-

contra-.:.e com a b·3ixa pmàuçf.o
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de.. l'..afe>.ais que vão em~grando e
já ating·ram o Paraná, que será.

1

de,truíào do mesmo modo, a breye
prazc.
Nossos métodos de cultura nao
se diferenciam muito das mzplas
do-s índios, com a diferença qui', a.
bs:·•:u pc;mlação dos silvícolas, em
face das grandes extensões de
terr"5, permitia a cultura emio,ratór'· \. Hoje, já não é mais pcs.slvei isto.
') \"ale do Paraíba, por exem~
plo, empobreceu devido à depreda')ii.c de suas terra~. por via ae
sistemas incorretos agrícolas.
9.2.2 - Ora é evidente que a
distribuição pura e simple.> Cle
terras em tais condições. apresenta o aspecto macabro de divi~ão
de um cadáver, pois que, e.<;t'ls
terras estão mortas ou agonizGntes e o problema da sua rceuperação exige cultura por parte u~
seus atuais e futuros propri(·t:ll'in~·
e de capitais. Nã-o resta dúvid:1 ne
que alguns fazendeiros no R:o
Grande do Sul vão protestar e
afirmar que suas terras são bca;;.
Mas. os fatos exigem observ:.~~to
Pano!·âmica e, se é inea-ável oue
há alguma ou muitas m~nch~.' · :-t"
terras ainda boas ou sofrivei~. sua.
marcação numa cart.:~ de 1/5D!l. ono
apresenta alguns pontinhos inr'Cpre~sivos Pm rell!ção a. o con iun~o
9.2.2. - A recuperaçao das terras
mortas

Felizmente, o que a natme;a;
precisa de milên'os para realizctr,
o homem pode fazê-lo em alQuns
anos, com a- técnica modema,,
como muio bem afirmou o grn::J:la
Lou:~ Brc.,nf'eld
que -de;xcn no
Bra"'u, aqui rm São Fa11lo. :;; 11
e~emplo formidável de· recurr. açao na Fazenda Malabar.
Em primeiro Ju~'Br, e necrs.s:\r'n
usar um ,sub-rolador qubu!ca a
terra, n\lma protundidaàe c'< ~o ,1
40. cPnÍlmP.tros. Depois, faz-sr .l
ca,a,;J:~1, í~a proporção de SOJ q: 11 •
los a uma tonelada por h e··'" ·'
Seme1~-se um~ logurpo:nosa", .. c.e
pr?ferencJa fcijã 0 soja. Qu::n.lo
€Sca f;ca a ponto ele dar flôr, arase a terra, mistu:·ando a leg-nminosa con: a mesma, pa~sa-.se a g ·ade r ·Ç. ":x;··se o solo rcpotl.'ar, se
nece.ssarw, semeia-se novamen: r a
Iegummosa, que tem a proor:Eclade de re.ttrar o azôto do a r· e re,<;t!tUJ-lo a terra. E' o que se chama de adubação verde. U'11:' an:ilisf' comp]emem•ar indic.trá o~ s.c :~>
m:ne!'aJs q:J.e faltam.
Nas pradJ.rias g:aúcllas há falta
de boro, cobre, iodo, além de outros , em pr:oporçõe.s menores mas,
de lmJ_:nrtanc'a igual. Abonadas
que, seJam, com os m:ne!·ais caren,es e.~l'á a terra pronta para
receb-2r a plan taçã 0 seja· ele gram:ne<.s, se f,'Jr o caso de pasto,
se,1a de outras cultmas. A p!antatação de capjm. no dito feliz de
Assis. Chateaubrinnd, é a .<;aJ;·aC'ão.
do, R:o Grande. E, num pasftJ reg·luar, deve o cap:m atingir a altur:J de um lllE~1·o. no mirlinw.
Um sub~rolaclo 3r'on:>.do p::>r mn
tratar pnae trabsJhar um hrda·
repor d·a. O tPmpo drco:·riclo enÜ!' _'l <ub-~·o:Rciio e o d'a ele planta:·._e dp_ ce:·ca rle um ano, M~s
a J.'. oclt:çan ele um hectare vale 8'
de Cf!ln h2,..tarcs!
Por ví se vê. se bc-n que t.(.or.n'r:2mentr fácil, como é·econõ,n:camente complexo o problema.- Con1
um ~ rator e um wb-ro!2dor são nece.s.sa r-los 5, 000 dias r: ara rec'Jperar
um latifúnd·o de 5:ooo Há.· Com

10 t_r?f-~~·es : 10 su8-~·ol~-dore(: n~ ..
<'~s.s'l<,m-se de 500 dias ,,· ~<'ia

1

<~erca dP 2 anos. Levando-se em
cont'a o P"ec-o dn~ imolemrnto< rf'~er d~·"· a ~ào-qe-obra e despe~~.;;
e Riillb~r:::o, V<'-se a necessidade
ele C9.p;(&l de vulto.
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~o __ Em qL;alquer ca:'v é ina~ I
Adfze;nm:. de Bauos, Gü\'o';nadr;r
39. O abandono da p~íi.ica de prodo Es\<>do
c:.>.;áwl q.re ~e p;·ccme fa>\er uml'l,
~eção às CompanhiHs Seguradoras Na.
Ag!·áda PJ1':1. f ns -eleito-\
E~se, o ~ocu1nento :1o!.~ã:1 e1 ~~·ue lH.b cioná;s Não tenho, o mínimo rts- ·
ra~s oa iJ:c::·a re:ú:·ço d,, 'lm Par-, env::H! o Gover·naàor
co E.st~Jl> <1t' quc:o de xen-ofol!d. :=ou dos que p-mt:C:o Poiít·co.
Sr,~ P~ulo, s,·. Aqhem.tr .e 1:bu· '":
;am, entretanto. que o capital estranE' ;Jrn ã3Pill1LO de ma,;na :mpvr-.'
l!;ra o que t.nha a. .t.::ec, :52.1<\t.H ~eiro só é bem vindo quando cria ri-,
Uwcd que não deve nem pode ~~r . Presidente 'Muito bem' !
quezr-1 e s~ enraíza .no pais.
1
t::·.!ado emoc ona!mente, üPm PO~I" 1 o SR. Í'lt~·:sibE-"'Üc:
Tal porém não aconteceu no caoo
ncn deve aprove tar a rm.s p.>llt!- 1
'
das Companhias Seguradoras estrancc-~.
,'
, 'l'e!Jl a. pafayra o
rl·IIJr~ St•:hl.l•.Jr g_eir~s que aqui vieram se estabe· ecer.
i: _ E', pois, ExcelentJ.;s:mcs Va.sc~nce,,;.; roeres pvr ces.>av do no- Che~·aram corn pingues re<;ursos e
sn1hores Pre.;Jdeme do Senado. da bre Senador Aurelio V1anna.
com o dinheiro ~anho em noS!;O próCil:nara, enfim Sem:cJo:es e ?epu~ I o SR. VMH.'Ó!'OCLLÓS TõlmES:
prio pais competem com as nacionais
t,ados do meu devec·, C<Yll!0 ...:.-.>"'·_·;.
_
e de ce1;ta forma. mqnDpolizam os sen.±éhlr do Es~:iClO de. S<:o ~a·_>.io, ae_iLé, o seguwlf! ~lscurs'J) - . _.-;tnnor g;m·os dos emp<·eendiiJlentos industriais
c tarar qne nao e !J<'e:: ;,-,2. a .~men- 1 Preswente, senhoJ e~ ,en.J.Jore,.
a comerciai.<; de mesma naaionalidade
da pura e simp:e.s do P'ra~l'ato 16 1 O setor dos seouro.s p.;.,aoos esta à exercendo.
portanto. cá de dentro,
do art:g-o 14! d'l.Co;:v-;t;t:J c:" 0 · ct~._ me.-ecer cumplet~ refonn.>1aça. 0 . . .l_n- nma p-olítica ferozment!e nacional-isl?b;an~~~~ o D;r;•~~ .~e I'r~pr 1 ;: da há (Üas, noliciou, "·'llJ)'a ,Jt: ·te a ta. em têrmos americanos, inglê.ses,
aaae l-.Jvad~,. a p.ev-.>;,_ode se f,t iunpreru;a que ::>ua .c.:x.:'"'~nc,a,'J· ~/1• ;tal'anas ou fra.nc:'s1's. que só não
zer. ums •Re;ormn. Agrar.a.
i n1stro AntoniO Ba.omu :r;ou ·lli'i •nJ- ÇlHerem admitir c~mp vál'da para os
. l~ -,. Eu~enda, aus ::~rt;gos 14!. 1, po ae traoamu, a I1m a e a.j.l,ese~loJr br?sileir~~ .
.
paragTafo ;& e a:·.,go lo6 da Coru;- a.o Poder Legi.s.ao.vo um estud par_"
, O '\bançlono da._ política de protetJtmçao
•
1 a.tualizar _u envelht.c;ida i e Cci!<t~a.; Je rão à.> Compánh.ia); Si.'gUl'Çt.doras naArt go 141. .. .
.
.
segurvs de nos.'o pais, co..1svaü,W .,r1e cionais. pode ser testemunhado pelas
~ 16 -. E' gara,~t1do o du-e1to ...., e a utc~lo ae curiosid:~cle 0 r\iOll'lO- se<:~;u!n tes cifras:
de . prop.ned:;i;de.. ~~v"ada,. -~alvo o no -... 9-ue uma oroenaçiio lo ~e,npo çJe
ca,so de ,ctesa;firql)!iaç~o _P!?l neces- :0. Joao V1, regulando :;, :·e.>.Jonsaoi- Crescimento di'! Cmnpcw.hias Seguradoras até 1947
sldad~ de uti\lçiad~ P.u?l1ca. ou .P?r ll!d:;t.de de tropell'os, ;L1d11 '1ao · iOl
m~er~sse. .. soc1~l, ._med,.,ante . prev.a i revogada . . . Data vên.a; c,fll-~<\IIU
<Na vi~ência da<; 1e~s de proteção)
e ps~a ,mden,1zaçao e~ dmhe1ro: 1 mal sua Excelénc1a o "'.im.sL:·o <Íli. ~nNacionais ·- 81.9'<
A , P.\;;>Pnedad,e a,grána de l_Il~lS i dústna e üomercw, ,>olS •.·.a.o ·cvl1VlE~trangPi:·as 54(_;~
de \llllguent~_ q,ecmres está suJe_! ta j doLl para tomar parte no referido gru
De 1947 a 1961
a desapropnaçao, em _caso de m- 1 po de trabalho, um "epl'e$P..1~•1;F,e da
terêsse social, de acor?.? com o: cla.s.se. dos Cm-retores •I e ::>~::gurus
rAbandon:tda a nolítica de pr-oteção)
estaiJelec~d-o no artlgo~'~ 1Q6.
·;
P0r dever de oficlO, o Corr'"tor e,; tá
NAcionais. - · 480"~
1
A:·tigo 156... ,
.
_
'
sempre em cuntaLo com JS :·Jçg,,,·aa.JEs:rangeiras - 1.085%
A Le1 facll~<ara a f:xaçao do ho- res, os Segurado;;, 0 rn.,·;:tc~to J,e r<e.:.mem no campo. estabelecendo pia- seguros do Brasil e 0 iJe;Hrtam~nto
O ponto de partida para o aban_
nos e colonização. dando preferên- Nacional de Seguros P:·w:ldtJt; e ca-· dono da política nacionalista no camcía aos n~c'onais
.
pite.iizaçüo e por via de C'J''l,~sqüêc~cw., uo qo seguro pc-ivoclo entre nós. foi
.Para isto, as áreas superiores a possue urna melhor vi.'>ão de uv.li•...rlto 111\la dPcLsão do Supremo Tribunal Fec:nqüenta hf'ctares podem .ser de-; soiJre matel'las cpneern~·. 1 >;es a ;e'{'J~ derel favorável a averbação de açõe-9
sapropriadas e incorp-oradas aos n.>s, do que qualquer ios o<.~.tr.>s el~:·· dP uma Companhia Se;:.;ur?dora Braben~ da l,Jnião e dos Estados, me-. mentos que se dedicam " stt•J''':'s e1.- •ileira. em nome . de dois portuguêses
diante pagamento a justo preço.l peci:ilJzado,,, clé.õse :·amo dr! .- óL:L:._dad,:s. residentes no Bl':'sil. Dessa decisão
por título df' divit.la pública, de' Inegit\'fimente, o prool~ma :Je ai. a- ~emltou que o Executivo revogou o
acôrdo rom o re~·ulado no parâ- liz.ar e dínam1zo.r o .óeg'.l:o ;.n·iv~.urJ no Arr nQ 9 do DPcret-o Lei 2.063.
grafo 1'' dêsfe art:go.
Brasil- é urg-ente, bast.mao ,a!!Piltar
"Art. 9Q - O cqpital das sociu1a.
As terras de propriedade do Go- que a Repú'Jlica ArgEn }na, ev:n um -Jp~ aniJnim9.s pertenc~rá, em sua tovêrno .Federal· e estadual poderão quinto da p:}pulaç.ão ·to l:srasll, :'. er,_ t8licladP, a pessoas físicas de na cioser arrendadas de n3ôrdo com os liza em volume de negó~ios m'l.is cio .,~·irhde brasileirá.
·
tê:·mo.~ desta Lei.
que o dôb!'O daqmlo 1ue proct IO:l'l1Gs.
~ 19 N1ío not%rão pcssnir ações
. .\s terr.:ts de3.aprop1·i~r~as sàmenAssim n'!.es!no, o an:J~:·io estht.t.s:Jco \<JS b1'a~,:lr:i~s Cfl'"',~d-~c; cora e.::,+r:1ngeitA poderfio ser objeto ele a!Tend~- do Bra .cil, no ano de 1961., .Pp•),t~:
' ...~< n:oJc- 1_-r-~·in~-: d1. crm;l'nhãr) c~e b~~~.
H.i~f;)~·nlii

rL..~

·;_:.:e: na. nâ a. e'
t';"'rra::e.:tn\P.n' :!:::
coó.e-:·tura
<:L ~{ cont.nuiH,'"\o

~~;

. ..

o-~

·1-~

;

t?lil~-i
CiJ1f! ,

·'!itf'

0 ::! . -t -

S )!Uçües
1

Em qua:guer c:~so, há ne- ·

:9;

c·::~.·"·d.~~~e de

1~~(::Jrtç2o q;;e

.·:.una

o·,:·:g-Ú• os t)ro!}rÜ:'t·:í.~.. e~ ou atren-

dd:ár:os .de l"r;as do [};;ado, aos
rr ·.~~;·:0" : "lcn·c::>.5 !le se11 tratarnenV'>i'Úl1P m'nimo de proles( n helec'ào de rrcô:'çlo
e a3 ca-raeterísticd.s
_,,,, e: ma r á.;na.
Le?'s:a<:-ão agrária .obr;gan(\·· ", o:w">r·f'tár\os e arrenctatár;o:,
(1~ 1 •~1":''15 dCl Ef't.ar1o a permanAn.
( 8 '1'';< 0 .~.! 'la administracão dar
mq-:maR bf'm como a obedii"ncia à~
Px,~r>n~·fl~ c;ie trat.amf'nto dos trah~ lh<~dore." rurais do p-onto de vista df' mwad:a. saúde, ed 1!cação
pnra cs filhos e outras necf.'fisida •
(1,,,

9 2 4 1 - 1a· Soluçã,o Úqur:m.ática
rat',GW!l, diticiql de resulta,los

capazes
A ier~a é propr:ecJade do Estado
oue a arrendará a farmtas por
p~·::zos wngos, sem direito à sur.P;->~o ':alvo o caso de de.<;cendent,., Pm exercício no u,so ef'ciente
da IY!Ta
Apresenta a vantagPm
fico ""r um ,-seema eterno, do TJQt1t-r, ~-~" vi.< ca de ac€sso à t.erra a um
de arrendatári06 que I'J F.s!r; !'egnlará.

n

I'Xigiria a const'tuie? .., dE' um Con-;elho T~cnico e dr
11m T: bcmal
Agrário, a fim dE'
'": 'Rr (lile as conces~õe.<; se torne>r
n am1a po:ítin-partidária.
-,ís~PmR

2' Solução

o •;.,Lldo._ coúcede um prar..o mé;l.·o .;2 c:n::-él anos a-os atua:s o•·oi:YlP"'',o, de Jatif".:tndios impwduuvus- p1;·a ~ recuperação ~écn:rÓ
iJ:n:oc::cd das áteas que os mest·ecu~êr,'1f.

P.'}:

o res· <~nte a,1s

í ;-;.

t'PfLl?::Ir a

re{':.L;;:>.:-:: ::.o
F~nclos f~.<Ps. ')
.reverte à :~:·ü-,

,lY'?./.~)s

1o:1gos.
t.erm
do Estado que. daJ em
ronunua ·:á o s~sten1a rtP

:.-,,_.., .Hltr da

p:·:;,

o

p: opnetár!<) oJri':!.1~ ~~

ca
1

a

P.lL{o

~<:de

d

rt~ não c,;nscg·nir o proNI arrendat:'trio recupe ..
faz'r sqa~ terras p:·nd:J?\ir, ao
f~m elo D!':l.ZO, ele cinco anos. perde-::..
p0r desapropr~açâ1.1

r a:·

·~

ser p.aga em tit.:1los dJ

Q'i0
d·v~dr:

de acô:·do com o

~~;;'~ ~~~> Se~:;;~~~:·''~r~:i~7-·n:~xr~:~ j
H er_:-, ,'1!~· ~:c a
O ~~s·?~n8 t.en1 a vanta:2;ern de,
ao· th<, d2 poucos anos, aãrpentar
ex:r~'J•rlin'ir'ameJ;te
a produ<:ik
agríeo:a e pastoril e esrar sujeit•'
a lc--nt.:1 ev0lucflo ev1tanrlo-~~ o de~
~Pq~üHbrio. e a c'·ry~·r;pr;ação,
3'

So'~:cào

E~tado

;üciona; c os Estanos
n:i.<) farão desapropriação. !'.1a~<
manterão como proprieds,de do Estado ~uas glebas - o Brasil é
maioi· atifundiário do mundo dandr.--:1:; rm concessão por pr~zo<
Jon-:1r:..::, n<::t.s cond:ções já d"0scrita:
0

1

a.~,·fv

cli:~:~;r:.~~~{"
d0;·

•)r~-':o.s

' :r ~~~~n~~lnçõ~:~r~t~~~
encarre~P.do:;

de con-

c~s.:;,(;t":';.E:

1°1 !';0JJSi'lho Té<'nico Frcderal
p-.:1:·3· .1s tet-ras do govêrno Frder·nl;
:;9l I·i<>m P<>ra as t•erras de prflpr'edarle dos K~tados;
3°1 .i•l;.'içs a~Zrár'a con<t-ando de
•_n;: Trih:mrJ~ F'ederal e cte trih'l
nals N~t~duillll.

I

·1

1

I

1

r~~~~:;~~~~~ftrí~·:~'l.Zr~: . ,:e,~:l':~;~~! Nacbn;~,:!ll)~~-~. d.e. ~~~l~p.1~rll ls !~8; ::,:~~~;:~~~~{~~~~~ ·~~~ ;:~:~F;'?O~iE~~

m::ut.o a v.iúva cu os f1lho.s do ca- Est:·ans·(<i:·J..s . .

~~\~~:~\~-n~~~~ iz~s ctoe~;.~~~n~::~~~~~~~~,

Prem;o àe toJos o;

::.5, 1l:rr.

R.Jl<H

CrS :;;ó.üú'J.OGO.~JOü,OO
Sinistros_
Cr$ 13 . OO~l. 00 ~. OOO,OO
Se comp:liar:nos as ~J··J.S ad'!1a
com 0 melo cJreuJ.ante de. ,,J':j, • • . •
33::::.ooo.o-oo.ooo.oo regi.str..t"'io d.O {~tS··
mo ano, deprcencler-:,e a ·.:tt.e ~~ ~nadiavel orgu.nizar e san ·D.r ::. ln-~~·cJ 10
de seguros em nc~:-.a ,>ãtfia.
A meu ver, os pri!'!í..lpais fatóJ es
que determinam a e.st~.~nc,•;ao, o de-sequilíbrío e as distor~õ.;s du ;r,e;·r,,_, ..
do segurador nac!Ona.J, sào os egun ·
tes:
",
19 ) Leo-islacã 0 rra·ca
1
d ~ o
. .,
a
~.e ~ gn.,-·
po , e trabalho formado -p~.o Senl··or
MIDJstro da Jndnstna e t:'<i:U"l"<o'•J íur~
n~['1e;~io~ por~ prazo
~e- nove ~~os CÍOll<tl' com a efic:encia e 't r~ pL~z
E'~X,m .... a, a a, P10J?"" _,fh de an_ttn- desejarias, pod,eremos l111t"Jr .i e-pü<1;;m1r·mo e dec;d1ra de sua ace1t.a-- rança de que êste a, 5.,,.
. · -t :
çao ou recusa.
~ à" ·
t
, .- : :-··OO ' 8' e. eJa
§ 3° Fica institn'du a Justiça ra,,o d'tmen e ( nu:tmm.l>l·.lo;
Agrária. compo.stR de um Tribu2°) Annrqnia do setor de Pt'Jdução
nRl Fa1erR1 de Hecurs0[', de tantos - EXIMe n:> presente mo r.,_ent•) UIT11.>
Trij)ungis Est,aduais qu8nVos ne- desenfrer..d~1 concon·encia .~E:m v~~a:1iç~o
cess:í:·ios. encarrrgada de julg<tr os no comrr'io, que se intit·.;l}m ôan,bf'm
casoo de de~apropria~§D e an·en.- ""corretore~ de segurosfl.
dnmento. qnando recorrida.
Essp, concorrência obrig-ou as Se§ 4g -A Lei ~eo,u!ará as normas guradoras a a~1ment.ar a co:n'.;~iio r;~
e cond\r:ões técnica.~ a seJ em se- correta~em a nh·eis que t-ocam, em
gt:id~.s pelo::: proprif!:írios e ar~ alg-uns casos, às raia:; do escànic:lo.
rendatários ele t.erras bem coln(' pois atinr,em até 45~. do próprio prea criação. de órgãos ~&cnkos fe- mio. óbvi?.mente, esta prática vem
derals ,, estfHlnais enefl:rregados da abalando a situação de algumas CQm<:!la f'<calizacão.
lpanhias. O remédio p:tra esta situa.
Na certeza r'-o alt.o 'nterêsse de ção calamit::sa dFnrnde ela ap;.wctç,'lo
Vr>.~q< E"!~e'ênc'~s
80s assnn•.r•~~·pelo Sf'mdo Frdêral, do projeto de lei
~_qui_ h?.t.ados_, apro·~·eito a Ol)l)f~ orhm<1o dfl: Càmara Federal, número
timHr,0P nrrr renovnL·--\]'1(-,: oo pro- 139-62, que re:?;l'lamcnta e diPciplina
~~c•-o.~ r1n :n;nh:1 ploy,,rJ:l "f'·'P1a e; o exerrk'o rb p:·IJ:',:s~o d<: "Corre-

Em nenhu:n caso p-:xlerão ser
nc6·ociaô.o.s os arrenrlamentos. nen1
al'enada.s a,~ terras brns da União
e elos Fstauos.
~ 19 - Os atuai~ prop~·ietários
de terras. excetuadc"· a:; de cinqüPnt.a hcctal·es. ter§o o prazo de
cinco anos pDra . a 'rf"cuperac:ão
gra:J·Ja! de s~xa:: terras, de acórdo
C0'!1 as re!l'~as tt5cn:ra:; estabelecid.1s pele:; ó:·g;ãos competentes. Finde> o- ~F?Zo de cinco anos, o saldo
rle ter:·,ts não recuperado. passará ao •1o:nín:o da tJnii\o <.lll dos
Fst ad:>.s. confor!ne o caso, desapropriados de acô:-do com o artigo
15D snnra.
~ 2,; - Um Con:;elho Trcn'co.

I

I

cJ~:-:-":ntrl

cc;n.:;:jc1e!·~p~~0

itr:J· rle

8"",.(:t:·~,)":

flYP 1'f'e1'"

..• ,~;~;;;_,n'!

a~c~

de

~~r;i~ííe,~;~··

adn1~ni~:raçfio

1'118 in:cio11-SC

rterrn.b~d~ r>:rad[,fiV;J dP lF!la politi.
r:a 11acinna1is.~a. a~.r-?....:és d?s se~~·uintes
~e:lidPs:
,
f.nC:.:ci·ocn,(:nn__c1ee:.·:._~o de nufonzaç8a para
.,
.,
",,
de d'verses ConYr)fl·
nhia.~ d~ Scr.!;llr()-:; dP 1':1Pion•t1lrl~rlA
r-=h'f'TIQ.'~ir:1. !1. ,..orret:qr pe1a
norte
n!r' ~ricqn~ Fir.c.m ~"'~} 's In<Ju··ance Ci;m"~ 'lY of Newark:
b\ '~"oi perm\t:rla à uss.s·~ fiõlc:t e
''.l'';r'l'ca es!.!·-cn;r·ira< c:om:Jr:tr nções
''" r:)mr:anh'g~ ~I' Scê'Ur0-t~ NAcionais.
"nm eo:sa p<>rmi<<:"i0 ~ó no rrovêrno
T'Jscelino
Knbl~,schrk,
20
<vinte)
0o'1m?.nhhs n.g~iongis fo~'lm absor"ri0?~. ,.,or grunos p:-f":"c-nr":E:1ros, e até
~d~. -"_q, tn ~om."~ ~ ~o <'.J'J'nf ~) o mt.
"
"'" o
n
~; 1:?n_. ~?-;, ".~_,;;!)-< n.r~.bsorr;ões. - ~xrmplo;
'·r ''- "' r·
,., Pccrmitin~•f' a f'lr~rc1i.o de sub<idlflr;a.~, {!Bs Cmmionh'1s eptrangei"~.~ nu e .lá detinh~'l1 nut.orizllcfto para
r""CÍOnflr no nní.q;
d\ Con~r:1op 5'? às C01'1P~nhias ng~r;;n::eh·fl;:;. n11i"ot:'7Çjrr; 0 n:1rfl onPrar em
''Rmns d" SPC:1'1·cs ouc até então lhes
~r~ 111 ~·E-da0.Gs:
·
~) Abrnnd·w~,r-1-~P a" exir;ênci<1~ da
T.Qi eh Co,s<ee"nro Inc2nd;o. m~dian
1 P in'·"''t;:d.~cõ?~ cancio!.'8.S de fnvorf'~1mrnh~ PS' C:o'11nnrhias e.,fr:tnq;eirns:
f\ F~~(}m hr::no: 0gor1os os atJIDen.
los r' os 'imit 2 .1- c1r> ,.,,tenção das Com-

11

..,,'11-;iB< es•r.'J.nccoir>.~:

a) Alteraram-se as normas
para
rno""'l.'nro e ret,roc"''.si\o do ramo In.
-!l,-,.-Jio, alterac:i.o, aliás de legalidade
rll<cnfívrl. fnce o q>:e dispõe o Decreto ?.063 de 7 de marco de 1940, cri~"'rlo ~ f!c;;ão rJp 8n<>1ice risco e su1 p:,~~11"indo ..c::e o 19 rxr?dcnte. quase e1n
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d.

~ totalidade entregue 9.41 Oomp&- competência: l!:m &e tra,tnqo <lo ór. 4.\,~-G() 1'\~ANSC:ÇIJQ "-~- "J~.4, asce\].SãO <i_as cla.sses trabalhado~
. :qp.:tas nacionais e o qua~ i~pre&en~- gão nitidamente monopplista, que ni,(>
.,
D.() .;s.n:AslL' D.,.t; fl-4-9$a, ras, a p_romoção dt, ml.llher na vida
~\!- grande .volun;te de p~en;tiO em n.s. gasta ou pelo menos não
deveria
S\': P\.l~~ICA, WQS. T~l(-\}.US pública e a convicção de t;~ue_ a digni. co dé·penculosidade <:j1mmuta.
gastar superficialmente ou em pros.:
() R~QUf:~IME~'l'~ N° 97, .Q.~.
·é igu.al para toctos os n~mens
Relacionadas acima as medidas to- peção de negócios ta: porcentagem é
963, ()Q S.~. VA$'CQl\lCEI,OS 'H'.l.:&- sl\c considerados pelo f,apà como os
madas em detrimento das Compa- absurda, para se dizer o menos.
RJtS, APRQVADO NA SESSo\Q .Ó.l: três elemento.s que constl.tuem, em
iliihias de Seguros nacionais, resta diAliás, consta-me que o relatório da
Ib-4-963.
rw.<;~a época, os melhores sinais da inszer 0 que tem sido a luta travada en- Comissão de Sindicâncias. presidida
titúição de uma vida social. de acôrtl:e as tendências nacionalistas e cos- pelo Senhor Haroldo Lins e Silva sô- ENClCLICA PEDE DESARl'rlAMEN- do com oo princípios anurlciados pela.
:mopolita. no que tange a política a bre 'eventuais irregularidades que te.
TO IMEDIATO PARA SALVAR A Igreja Católica .
PAZ
j _ A medida que 0 ?ornem se torna
. ser adotada em relação ao seguro pri- riam sido cometidas pela última ad,-ado no Brasil.
ministração do Instituto de RessegUCidade do va ticano (AP- F'P-JB) _ consnente de . seus direitos - d1z o
Os artigos 99, 10 e 12 do Decreto ro.s do Brasil, encontra-Be em mãos Advertindo que a human da de pode Papa.-. _germma. nec_essànamente na
Lei 2 .063. de 1940, inspirados no ar- ;o Presidente João Goulart.
ser levada, acidentalmente a-o holo- consciencla a obngaçao correspondent:igo 145 da Constituição de 193 7, im
_ 59) Por último. ma~ para mim o causto atómico, c-<.'Ln cvn'seq .- 1cias ti":--.Quando as r~lações na .vida .social
pediam a entrada no Brasil de C?m- mais importante fa tor de estagnação fatais para a vida sóbre a Terra o se colocam em termos de direito e depanhias
Seguradoras
es~range~ras. do mercado Segurador brasileiro, que Pa:pa João XXlll concit::.u ontem' os veres, o hcmem abre-se aos valores es•
permitindo apenas o funcwnamento cre.~ce em números que refletem ape- dirigentes das grandes potências a 'en- pilitu.3iS e é levado a conhecer o verdaauelas que já. haviam obtido suas nas 0 aumento de nos.sa moeda infla- vidarem todos os esforços para se pôr :lad~no Deus, ?"anscedente e pessoal.
cai·tas patentes em datas anterio· cionária é a inflexibilidade das con- flm, o mais ràpidamente possível, à Entao as relaç~s ~om Deus me pares a vigência do já citado Decreto- dições dos seguros.
corrida _ armamenti.s.ta, atrav. és da !·ecem como a propna base da VIda.
Lei. e "assim mesmo, de forma precária
proscnçao 1med1ata, das umas nuPRIVILl!:GIOS
e sujeitas a uma legislação qu~ prà.
O Instituto de Resseguros do Bra- cleares e de um acordo ·.,...1·al de deticamente estanc·ava o desenvolv1men- sil e o Departamento Nacional de Se- sarmamento progress:vo, s:--b um sisteNo ~·egundo ponto, o Para. depois
to do _,eguro alienígena.
!rUI' OS Privados e Capitalizacão tem de ma de contrõle eficiente.
Ide acentuar a necessidade da autoriNo govêrno do honrado Marech2 1 se c-onvencer 'que as- condiçÕes de se. .
.
. :Jade na vida social, insiste na idéia
Eurico Ga<par Dcltra, os artig·os 99. 5Uros devem acompanhar o desenvolEm sua EneJcllca Pacem m Terrzs, de que a resp::•nsabilidade que incum10 e 12 do Decreto-Lei n9 2.0W:l fo- vimento dos mE'rcados internos de tra- a. mt.ava em seus .quatro ano.s de pon- lbe aos podêres públicos é a de satisram rev'><(ados. revogação bnseado na ba!ho e produção. conformando.se em t!flcado, S~~-· Sp,n,1}~ac:ie -:- ex~Ca)Je- :fazer os direitos d.::ts pel'soas e asse. célebo:e dec~são do Supremo Tri\':1;. cada. caso, às T'PCn\iaridades. por mais !ao ?0 ExeiCl! 0 ; l,aJ.ayo ·.a PI,lmeua lgurar sua proteção. bem como apri:n~l F'Pderal. no caso dos dois portu- ínfimas que ~·ejam, da.s atividades se·- Guerra Mun~lal - fe:t um apelo em morar o conteúdo dêsses direitos.
guê.'.es l'e.s!dentP~ no Brasil e aue '!uriiveis.
prol do fortalE'Cimento da ONU, para \
,
t T 'b
1 d ·d·
ta 1
que ela se c:.nverta num orgmlismo
Estas duas ações devem estar deviaqne'e au:c;us 0 n una
ecl lU149es - 1 E' preciso criar-se a mentalidade realmente capaz de salvaguarda.r a damente harmonizadas para evitar que
rem . aml?arados nelo art ·
da I de que "o freguês tem sempre razão" paz, denunc'ou a perseguição racial as preftrências concedidHs a certes
1
1946
CoEle1to
'·~I!Ulçao
.d~ Vargas.
· ·
porém o contrário é o que se verifica e reli!riOsa,
conctenou a intervença-o <le lindividu~s ou a certos !!runos
df.em
·
Gelullo
fm. sollc1ta.
·~
~
,
do 0 parecer do Senhor
consultor
0 Instituto de Resseguros do Bra- um Estnd.o nos a.ssuntos internos de margem a situações privilegi8das e
Geral da República. 0 ilustre jur'sta ~ii e 0 Departamento Nacional de se outroo e acentuou tt neC'!>sidade de :{Ue o afã de salvaguardar os direitos
C?r).')s Mede:ros da Silva. em Pxno- guros Privados e C?pita!ização pela se empreender uma melhor distribui- de todC's conduza a uma política que
siç.i\o d!' motivo do Mini<•tro d0 Tra- oolítica e métodos que a dotam. dão ção d[fs riqueza.s ·
reduza ou torne impossível o plenc
ball-w rndúFtria e ComPrcio de en- 'empre a imp,·e«são de que desejam
DESARMAMENTo
exercício dêsse mesmo direito.
tão.
subordinar o progresso industrial
e
- os homens de nosso temp-:J Em longe e brilhante trabalho .. o romerci.al do Brasil às eond:eões imo, Papa r~~o;nhece que 0 _desarma- :·,ub!inha em seguida o Papa - adilu'>trt' iurista .c:mte:1tou a tese. a lás. oressas e apmvadas das a pó ices de ment~ - pro?'e 1:U~ a qu~ da e.spec1al I qui riram uma mais clara inte:·prefa·
defPndidP hmhém por Pon'P" d!" M:\ seguros.
atençao na Er.cJc.wa --:- na-o e po.,slvel Icão de sua dio-nidade o que os leva
,.
ld v 1 d"
Tl en •ot 0
enquanto durar a psJCose de guerra · t
t " t·
'
.,. , ,
ran da. I ,::uo e>
a. a ao. . .. l 1:·· ··E' o carro ndirnte dOf' bois. Que o atual. Por istc _faz um a'Jêlo a tocfr·s a .omar par .e a .JVa ncs a.s..,un.o,. po·
1
cl~s C:Hnlcanti, O'c?r Saraiva. Soli· Senàdr estude o prGh'ema e o govêr- c.s h_omens de boa-vontade, para qLJ.e ,.hhro..<.
dó•lio Leite, de oue a ('(1nBtitnkiio dr
2sta psicose dê lugar ao espírito de
No que concerne às
rnlre
1946 . anena< d"lA''minc.'1 ao le2'is1a- no aja sem tardanca.
dor nrdinárin fix8r em lP' <:nmDl"rn.Pn
Da minr•a parte
Sr. Presidente ~~nfiança mútlla. que é o único que .ls comunida_des ~litic.as. o
.To'í.D
t<'lr à cr•nst:hliciio a linh~ nf'lítir9 endo focaiÍzaclo €-~t e asstwto no dia P.ode torn~r .l?os.sJvel o surgm1ento de I ?O~III reafirma 9ue, .cGmD, na:; readoL?V<·l em •·e'rdo' a 113rionn 'i?gr<;r :le hoj:", q::ero dizer ao Senado que .ma paz \ el uaden a entrf' os homens.! -~çoes_ oe~tre ~parhcul~Jre~. (!e\ PU: <s~r
do Se«Jlro. E:,c·arecc ainda
Cc:rlo~ voltarei a ocunar a trib1ma em bre- . - A paz na Terra, aspiração pro- e.as teoí~"lada~ pela v~,cade .. a .J~·· tJMedeiros:
ve, com uma som<1 ab".ndan!~ de ele- funda dOIS sêres humanos de todos ,ça, a so,ldanedade atna e a llbeJO.ade.
"Na h'nótesr v verif .2 " 0 , 10 n abi'· ·nentos. para tratar dêste importan- :>s tempo.s. súmente pode ser instau-r A verdade quer que tôda.~ a" comuJic·\o do ·art. 145 d-~1 r 0mtihúi'ío dP te, problema da economia brasileira rada. e consolidada d_entro do pleno nidadPs politicas sejRm igua:.' o o_ ue
:n e n iY1clu;ão 11 (, texto da df> 19 .~Muito bem!).
respeito pela ordem estabelecida por repete tõda idéia de racismo e que fez
19
do art 149 nr.o criou Pil"R o DecreO SR. pnESillENTE•
qe~, di~ a .nova Encwlica, que é_ di- !com que as _diferença~ rull;;:·>: '· 2"·
to 2 06 ~ de 19.w. a sun!'it'l lncomnaNa"o há m·•a'• or·~"or ·in.<;crito.
ngida. nao somente ao mundo catolJco, V•3Jn constitUir um mot1vo de colatibilirbcle. eis aue ne.otf' último 0 no
=
.....
como a todos os homens de boa-von-~1 boração,
der ronsiituinte entPndPn fio r1eix8r
Comunico ao Plenário que, hoje à~ tade.
.,
A J·ll:Stica implica devere~ recípr:.cos
21 horas e 30 minutos. as duas Casas
·
a cnr:'io do lP'>'iS18dor rr-rliná''io.
a do Con<?:re.s.so Nacional se reunirão
S t
d.
_r
.
I que exigem o respeite à9.< minorias
0
a dor 'i~ ouPr no nrincini0 "naciona· an
Pa
.I e f'XP lca q_ ue a am- . étnicas, as quais não devem. entre.
~m sessão conj1.mta. nara apreciaçao p1Itude da encJCllra deve se ao fato I
l;s•r,·• "·ouer do "ro•monol't3''.
d
.· ·
.· -,. ·
tanto, colocar· os. elementos Plnicos
D'.ndo cons2ou&ncia ii exnr~k~n dr de votos presidenciais.
; qlfe a. estr~t~:a _doutunar.,_a ~a pa~7 acima dos valores humaros, m?..< Eim
mctivos e ao n:-tr"rrr qrim:-~ a'11'""0" r
Nada mais havE'ndo que tratar. vou Pu~;;m d~as e,n.,enc~as da,.p'opna n.:J.- !de medo a con~tituirem-se. ela.< próP"r<·dent" G~t ú:io VM"''~' Te"' .,bole, 1 encerrar a sessão. Antes.
designe ~m s~u
h~.n·:l~ e po~. ~~fo per\en.
c1, _l'pJ.'ias, um f,3tor de. vinculaçâc entre
1
ceu em tê'h <n~ T'lenit1J('" os Drcre- ,para a de amanhã, a seguint-"
conJu
• ao nei
!a ura · a:; civilizações diversll.s.
te c Leis n"s. 2. OB:l e 3. 172.
l
Na introdução, o Pnpa destaca tamA sc..Jidariedade ativa impõe ~ f'OLo<rc> no. início do govi"'·no c~f{o Fi
ORDE:\1 DO DIA
bém que a miú<ie comete-se o êrro de 1.laboração dos eidadiws de um pais
Jho. r»vC:.'!Oll-<F n_o_ vamer>tP.. O< rli~nosise acreditar que as relações de"' in-, rom os de outras naçõPs e <ua D" ··riSsssão de 17 de Abril de ll!tiJ
divíduos com sue. comunida~ políti- clpação no desenvolvimento dos detive c· OllP D''ole":"'rn o df"'?nvolvlrnE'nto do se<?:nrn brnsileiro n~sta gano-or.l
(QUARTA-I<'EIRA)
ca podem ser rPg-uladas de acôrdo com m.::tis país~s.
n dP ;11 tp·_.-;;."_ "E'S qno i8 iria sn tm·nanas leis q.ue regem as fôrças e os e!~-~
AUTODETERMINACAO
õo m0nótmn ~" ni\(1 fM<em pnorme<
1
ment.OIS IrracwnaJs, quando na real!·
p:·e_iv'zos qu~ ac8:·:·eh ao no~so i Votação. em turno único, do Re- dade as leis que norteiam tais relaA liberdade, por fim veda a qunl~
0,
p;.is
.
! querimento número 95-,
de 1963, em c?es. são de n,atureza complet>::~ment~ quer comunidade _politica o dir_e to (j_e
R<>stabelecer rm sua 't'lemtnde os i que 0 senhor senador Vasconcelos diferente e de•em ser procuradas all exercer uma aça;O de_ c~re~.sao so:q". ~retc.s "~rei?·,., ~n_ te _revoe:ados se-.1 To_ rres solicita que sóbre 0 Projeto . opde Deus as mscreve. u, Isto é, n.a bre'. as outras ou de 1m1scmr·se em
na A mPdJdB certa
de Lei da Câmar" número 185, de Natureza humana.
seus assuntos.
4 '\ F:~ll'R de cnid~d.~ na _escolhA dP 1962, que aprova o Plano Diretor do
A encíclica está dividir.~ em clncc
No que toca a relaç-ões. entre tôdas
1?~''''''" Dr··, a ,:lmJm"tr?~".0 ~10 Ins- Desenvolvimento do Nord~te ~ra os partes: as relações entre (.,S homens· as nações - a quarta parte da encítJj,~to de RP"~r-:-uyo• d..? Bl-:1~~1.
d· anos d~ 1963, 1954 e 1965, 2lem da.s 1 as relações dos homens com os po~ ,clica - o Papa insiste na nec?.<sidau:1'1 hr:a ar1rnnmtracuo i't fl ~t: ~ C~~1ssoes c~rrst.ante~ do . despa~ho · dêres públicos; as relações dos indiví- I de dr se inspirar no ideal da 'o'idaIns · 1'11.0 r!P Hcs~f'o-uros do H.?. II . /1-mc1a~ de d1stnbmçao seJa. ouvida, duos e das com unidades pol·ít_. Jcas c o_m _,. rie_dadl',_ porq_uanto as comunid~_:lde.s
a. D''~ra <tng·~la~. de nm::~ ·~"-d 18 , :m- tambem a do Pohgono das secas .. a:?--~ a .co.~unidade mundial; dirl't.rizes pa.<- . políticas d. ependem umas d·::tS c-J·Jtr.as,
e':'t.:r.-.o rlo,, st o;~; :1.: 11" Bras~l.H E1 0 mPe tes do pronunciamento da Comissao tora~ refer,entes, . ~m parti_r·'lhcr. àr; a tal ponto que nenhuma _dela.< é C<!Pcc:] 01:e a r_.~e,,~ do I~} ~ ~ .d_/ de Fmança.<.
relaçoes entre catollcos e .~.o católi- 'pa_, z dl' sa;vaguardar seus mtPl'P''E'.o e
P-,<esl!'O•.do .B.8~1; de11 u . ~· e,~ 111 1 a
"
·cos.
la.<;segurar seu desenvolvimento se endoras NaCI011 "l.s a f"!n de c,.be.: 1 .r? 1
cerrar-se em si mesma .
Discussão, em primeiro turno, do
TRABALHADORES
_
.
.W'l'tmr.'ic~ dE' resseguro. ~ ?Ms;h1l;d:•dP (jp anrimnrar oen< mv~1~ tecn~- Projeto de Lei d(} senado número 45,
No primeiro :nto, 0 Pana recor-1 .Enta:;, o bem comum un:versai p~cco.. de mo:d_e n nr:rlPr con('Or! er co,:n de 1962, de r utoria do senhor sena- da que todo h~m~m está '.sujeito a , d1a ser real!zado peJo.s_ poderes publ!as companh18..s . P;;h-~n_c'"· f0_< n•"'"'n : dor João Villasboas. que .regulampnta, direitos e deveres e que uma socieda-/·cos d_as dlfel entes naçoes pela VJa d~
d.e mercPctos mmto mms net:8ntados d• a realização do ~'ebitcito, tendo Pa- l(:e está de acordo com ~ ('.io-nidade plomat,Ica, o~. por encontros no :n~u:
oue _o nosso,
•
re~er sob número 20, de 1963, .da Co- hurnallla quando se bG.Seia c.a verdade llalto n~vel, u,Illza~do-se os .convem?.>
N~.o se comprernoe portnu~o qne o m1ssão de conts1tmção e Just1ça, fa- .isto é, quando os di:·eitos e os deveres e ..os ti_~tad?s. HoJ_e, a auton~a~e puInstlt~to d~ R"s~eº;u:-n<. ~o Bra>11 te. vorável com as emendas que oferece recíprocos sfio recsnlJecld<;s com sin- bnca. Ja nao esta .em condJçoes .de
nba :"!do tao mal ~-'lm:n,<traclo Ba~- sob números 1 a 9.
~certd-ade. T!!'1 sociedadi' animada e )fazei frente e solucionar de manema
ta d1zer que em 1960 gastou o Tn<:tl-~
_ .
.
d
,
. • '" . , .
adequada os problemas graves e urtuto de Resseguro, elo Brasil com de~Levnt!l .. se a sessao as 17 h O. aperfei~OO a pe~o amoJ · deot 11 " 0 ''e-se gentes que surgem no mundo. donde
pesas Gerais 43,7r;~ dos premios de
:ra~ e 21l mmutos.
· num cl!ma de liberdade.
a necessidade de instituir uma auto·

I

0

I

°

I
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I

494

Quarta-feira 17

DIA.RIO DO CONGRESSO NACIONAL
J

(Seção 11)

Abril de 1963

Entretanto, os católic-o.s devem da.P
prova de compreensão e desinterêsse
e mo.Strarem-se dispostos a colaborar
lealmente em tôda. matéria boa que
possa levar ao bem.
Pode suceder que os cc:UltatoiiJ
com cs 12atólicos nos domínios de or•
p~~rte elos r~!:óli{'),-~<:. t'"'.nt'l v~~·iJ&ncta dem temporal sejam ocasião, para oa
D0po:s de expressar ''la satL'f,,;;r, da aos fi0:s t.:'?''J dev~:- de p:l.:'tir1par qnanto c· 'cia e niio ~c::~1'·9rn con- que estejam em ên·o. de descobrir a
pt:a rxistência das Nações Unidas, o ativamente, na vida púl>lica, velando ciliação no plano rel:gioso e moral. rerdade, a.'SSillala o P<1p3

ridade mundial, que tenlla por objetivo a.ssegurar o respeito, a proteção
dos direitos dB. pessoa e enfrentar os
problemas que coloca. o bem comum
universal, e que as comunidallfs políticas não podem já os resolver. Esta
aut:n-idade não deve substituir as di·
fencnte.s comunidadf'O& politicas, mas
sim facilitar a tarefa d::•st~s.

Papa destaca em especial a declaração dos direitos do homem, estabelecida por ~te orga.nlsmo e faz votos
de que a ONU possa, sempre ser capaz de realizar as tarefu que lhe
são propostas e ga.rantir eficazmente
um dia os direitos da pessoa huma.na.
Na í~lt!ma parte, que eont.ém d!retr\7.rs pa.:;'f'n '•'· o Sant•) ?~dre recor-

no sentido de reforçar em si própriss,
tanto a Instrução religiosa, como a
instrução profisisonal.
·o Sumo Pontífice fala também das
·relações entre os católicos e não-católicos, no terren:lo económico, social
e politico. Tais reh~ões exigem da
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CONGRESSO NACIONAl.
Presidência
O Prealdente doO ~na:to Federal. DOa t6rmGI do .vt. 70 J 39, ela OGQa.
~t111çao e <1o a.rt. 19, n. IV c1u aegtmmto Comum, CQUvoca a.a ciuaa Cuu
4o Congresso Nac1ona1 para, en1 ~ ~ a rea.Uzarem ·se noa cnu
18, 23 e 25 de abril; 'i, 9, 1-4. 16. 20, 22, 21 e 30 de maio do ano em curto, As 21 noraa • 3G IIWWtAJI 4o PlenArio d.a Câmara doa Oepouta<ioa, eo.
nhecerem <10111 vetos pr.e.stàenc!aJS abaixo mencwnados:
D14 11 l!e a.brfl:
- Veto /~ ao Projeto de Lei n• 4 54-B-62 na Câmara e nllmero 182-62 no Seaa4Q, QUe orça a ~eita • fixa a Despesa elo I>istrlto Fecteraâ para o exerc1elo flnancett<. dt: 1963;

- veto totaJ. ao Projeto de Le1 a• l .662-B-GO na Câ.lnara e núcu
ro li9-61 no Sena4o, que asse&ura ~~ tarefetroa da Fábrica de Calçadce
do Estabelet:amentl» QeD.tn.. de Materla.l de ~ do Kials*io u
Guerra os benefiC1QI da Le1 u• 3 411. de 8 de deaembro de 1158;
- veto 1p&l'Ctal) ao Proleto de J,ei nt t 11t·B-BI. na CAlDara e nft.
mero 2-63 u :SeuadD tue 15t&beJece medida& tte amparo • !Dl1flatr1& da
transporte dNO e di oatraa provld!nclu.
·
Dta I 1!11 mak>
Veto tparC1~) ao PrOjeto Ck t.el nt 4.tm·A..62 oa etmara e atl.
mero 163-62. no Senaao que ap!lca 11.011 ~ e fUDÇDea de Qudro . ciO
Pessoa1 <1os Ol'llal da lutaç.. dO I'rabalho da P RegtA.o u ClüpOIIÇ(Iee
clu Le!t- nva 3 '780, dr 1J ~ t.1Ulo da 1988 t J 128, de %5 de cOYIII'lbN
de 1960 e da outra& provid!nc•u.

SENADO

.D4.

4e

j

1lf41.0:

Veto tpa.retaB a4 Projeto de Lel n~' 4 471! B 62 na et.mara • nQ·

ment 4-a no Senacto• que ut,erp o Anexo 1 da I.Jel .n• .i 780 ae t:.1 1e
Ju!bo de UHJO i1a part.! tderentt &os Operadores t'ostall e dA outn. pro·
vid.enCULS
- "~ tpuel&l.) &' Projet · ele Lel n• 2 H8-~ tl1 na ca.mara e n4JDel'G 120·62 no ~ que tran&.fm'llla em untLtades 1Ull~ .cursos de Oaontol.Ogta e UP. Farm&cla da t1w~rsmde 11e ~ Gerwa;
- veto ltota!l tVl Projet.o de Lei a' 11nt-B eu n• CAmara e 1lWBe.
M f4 -61 no Sen!IAJ qtt! 1estncorpora do PatnmOnlo da Onlio e devolve à plena propriedade aa Soct~dade Fl.1armôn~ •L,Yf'a~ o unóve.l 'SL
tuatto à rua S Joaquirr· n" m na Capital d~ &<stal!o de sw Pa:IIO.
D1Ju 1' ~ 11 ü maiO·
- Vet.o •-pa.:·ctal' a.o Projeto Ól' Lei n" 4 572-A 58 na Clm.t.ra • nómero UI 63 JJ.O 8eDaciD. q!kt l.'fleStrutura o Det>art.amento Na.ciona.l ae t>or•
tos. RioJa e CaDa.JA. trans.form.an'!o..c em autarquia.

Dtc. 18 11! • ~ 11 . • mm•;
- VeWJ tP'Vdal~ a.1J Projeto de Lei .n• 1 817 .a 60, na Cl.mua e D11·
mero 94-61 no Senac!o, q.•Je di&põc llllbre • mstatuto do l'rati&Ul14ai Ru-

ral.

Senado ~era!. UI de .-.ar90 de »13.
.
AUao MDIIU AIIIR6D&
Prellàeote

FEDERAL
Concurso para Taqu1grafo de Debates

Coneurso para Taquígrafo M Oebates
. Resultado cta prova n9 2 (ditado TaquigráiicoJ

Cbamad:ot

rt~.ra

a prova nq 3 {De Plenário)

Os ::aru:llcl.atos abailw re1aciona.do.s ficam c:mvo<>ados. para

!\ 'lro\'l'a n1' 3
(de Plenário) a realizar-se no dia 22 (vinte e dois) de abril corrente,
aegucda-fâra à.S 14 (cuatorze. hora~. na DJ.retmia da 'I'q·nu. ~:

Ins.::rição

Grau

NOME

NOME

.

I

B -

4

B -

15

.cl -

8

I

j Llzete de

l

A tr.€iCil'

; Alan Vi.ggla:&o •

Í Edson

Càstro

t

...... ;...............!

B - 14
B- 2

B - 17

j .t.farla

Theonuro dos San toa •••••••••••••••••••.

li'd.sor.
8,.257

!Ul.ta. Afasearehas de Moura .................... . 1
I
I

7,3tt

................... ·/

7,711

I Setaf!m d:e Oliveira ..........••.••.....••.•••.. (
I

7,334

de 011\eira. Freitas

I

Secretaria do Benado l'ednal, 17

.

I
••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••• J

B-16

·j

B- J

T::t~ro

dos So.r.•:::.s

~renhas

de Mot.ra

d~

abrU de 11163. -

i:vanaro

Maria L:kla Lopes
Sf•·e~fEn

M'!nàe~

•••••••••••• • • • · .. • • • • • • · · • • • • • • •
~.' .•••."

•••••••••••••...••..•••••• , B - I

.......................... .•• 1 ..

Ll1.ete àe Almeida Ca.st:-o .•.••••••••..••••••••..••....•••••

dP CJiçe!ra ..

I

1

V<amw, D1retor··Geral

Lélia

•

li e Oliveira Fn•:t•ts

Arima1

I.iJeh Lc;r..es • • .••••••••• ·• ••••••••• , •• ; . 1

i Artml.l"

Vig~no

Alan

8,ílü

• .......•••••••••••••••••••••.

I

B- 6

9,667

~v.d.,•La

eo

::;i·l~aáo

vwmw, Dlretol'·Geral.

B - l.f

1

--j B-'

••..••••• · · · · •• • • • • • • • · • • • • • • • • .. • • • ·j B - I

.................................... ! B l'tr.leral, 17

~

abril de

1'1

1963, Evannro J1en::Jes
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MESA
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EXPEDIENTE

Presidente - Moura •\ndtade (PSD
SP>
~:Vlce-Preaidente - Nogueira da Ga.,.· (PTB- MO>.
·•
"""~eiro-Secretário - RUl' paJm,.. ·,
Ja <UDN - AL> •
rto M
, Segulldo·Secretê.rio - GUbe
a

DEPARTAMENTO

. '

~~rc~-s;~~~iÓ raQuarto-Secrl:1
<Pl'B - A!fl.:.·
·
.......o -

.

Mourão Vieica.ttete P1-

--

I -

IMPRENSA NACIONAL

1

DIRETOR•eERAI.

CHEF&·~A SEÇAO DI! REDAÇ.lO

MURILO FERREIRA AL V!S

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO 00 CONcaRESSO NACIONAL

·~EPRESENTAÇAO PARTIDARI~
l'.&B'fiDO SOCIAL DEMOCRA'DCO

.
I.

··-u~

Victorlno Freire CPSD - MA)'
Vasconcelos Torres <P'I'B - R.n'
Jefferson de Aguiar <PSD - FS1
Lobão da Silveira. <PSD - P.A)
·
MI!NORIA

-

PB)

Vice-Lfcleru
Daniel Krieger CUD:r -

RS)

Joio Agrlplno com~

lmpreaao na1 oficinal do Departamento de lmprenla Nacional
BIUIILIA

Mem de Si -

.liBIK.lT:ORAI
B,EPARTIÇOES

13 PARTICULARU f

Capital e Interior

(PSD)

J"Jl):

:.:r~:"'·"~

Lfder

SE9ÃOII

ptl (Pl'B - CE> •
:

Lfder
Vtce-Lklerea

CHEI'E DO SBRVIÇO DE PUBLICAÇfiE!J

Carlos Jerela·

DOS BLOCOS tu'fiD.Uigl}
MAIOlLtA

Barros Carvalho (IP'l'8 .;.

ALBERTO DE SAlTO P.ERE:IRA

D}lelro (P'l'N - PA) •
Primeiro Suplente - Joaquim Parente (UDN ...;. PD • .
dlD
Segundo Suplente - Guido Mon

:~~c;;:SJuplente

Q.•

<PL - RS>.

PEQUENAS BEPB.ESENTAQGES
Lkler
LiDo de Mab CIPTN - SJn.
Vfce-Lfder

lUNClOl'URIOá

Capital e Interior

Crt 89,00 Aurélio Viana <PSB - AL)
José Guiomard - Acre.
. Lobio da Silveira - Pari.
Cr$
Crt 76,00
~DA •~•--••••••••••
U - DOS PA.B'fiDOS
. Eugênio sa.rros - Maranhio •
Exterior
PSD
Exterior
. Sebastião Archer - Maranhio.
Victortno Freire - Mara.nlliP
Lide r
136,00 Ano ...... .,••••••••••• Cri 108,00
Ano .................. .
. Sigefrêdo Pacheco - Piaui •
Benedicto Valladares <MG)
• Menezea Pimentel - CearA.
8. Wilson Gonçalves - Ceará.
Vice-Lfderes
- Excetuadas as para a e:zterior; que itrio aempre anu.ait, la
• . Walfredo Gurgel - R. G. Norte.
àssiuturas poder~se-ão tomar,
t~Ualfluer época, por sela meses
Wilson Gonçalves <CE),
iO. Ruy Carneiro - Paraiba.
Sigefredo Pacheco <PI),
ou um ano.
1!1. Leite Neto - sergipe.
Walfredo Qurgel (B.N).
12, Antôruo Ba.lbino <em exercfcio o
- A fim d,e possibilitar ' remessa de valores acompanhado• de
suplente Ernesto Catalão, do PTR>
P'l'B
esclarecimentos
quanto
i
sua
aplicaolo,
aoUcftamoa
dêem
prefedacia
- Ba.hia.
l3. Jefferson de Aguiar - Esplrltc
Lkler
remes11a por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor ao
Santo.
· T4(soureiro do Departamento de Imprensa lfacional.
·
Artur Vlrgfllo tAl\4)
14. Gilberto Marinho - Guanabara.
- Os suplementos la eillçGet dos órgãos oficiais Jtrlo fornecidos
15. Moura Andrade - São PaUlo.
Vice-Lkleres
16. At111o li'ontana - Santa Catarina
aos_ assinantes somente mediante aollcitação.
Amauri
Silva <PRr
1'7. Guido Mondin - R. G. SUl.
Vivaldo Lima (AM)
..._ O custo do mimero 1\t.ra.ado aer4 acrescido de Cri 0,10 e, por
18. Benedicto Valladares - MinaS Ge·
Bezerra
N'eb <MT>.
eurcicfe decorrido, cobrar.ae·lo mail Crt 0,50.
rais.
UDN
19. Filinto MUller - Mato Grosso.
Lfder
20. José Feliciano - Go!~.
21. JusceJ!no Kubitschek - GotAs.
Daniel Krieger <RS):
Partido Tra.balhLsta BraaUelro
PARTIDO LmERTADOR
12. Pedro Ludovico - Goiás.
1'7
(P. T. B.) ...... ·......... .
IPL)
Vfce-Lfderes
'
PAR'fiDO 'JRABALWS'IA
União Democré.tlca Nacional
BRASILEIRO
1. Aloysio (le Carvalho - Ba.hia,
Eurico Rezende tESr
1&
<U. D. N.> .............. .
2.
Mem
dE
Sã
R.
G.
SUl.
Padre
Calazans
<SP);
2
Partido Libertador <PL> •••••
(PTBl
Adolfo Franco .PR).
Partido Trabalhista Nacional
PARTIDO TRABALHISTA
1. Adalberto Sena - Acre.
<P. T. N.) .............. .
2
NACIONAL
PL
2. Oscar Pessoa (em exerc!cio o suE'
a
r
t
i
d
o
Social
Progreaafst&
(P'fNl
plente Eduardo AsSmarl - Acre.
Lfder
<P. S. P.) ............... .
I
1. Vlva.ldo Lima - Amazonas;
1. Catete Pinheiro - Pará.
e> a r tido Socialista BrasUelro
Mem de Si <RS>
1
t Mourão Vieira - Amazonas
2. LiDo de Matos (em exerc1coSão
(P. S. B.) ............... .
1
I Artur Vlrgfllo - Amazonas.
Suplente Linneu Gomes) ...,.
o Partido Republicano <PR> •••
Vfce-Lider
1
6. Carlos Jere!ssati - Ceará.
Paulo.
Parti do Democrata Crfatio
Aloysio de Carvalho <BA,]
V. O!x·Huit Rosado - R. G, Norte P.AB'fiDO SOCIAL PROGRESSIS'fA
I
( P. D. 0.) ................
8. Argem!ro de Fig-qe1redo - Pa·
PI'N
IPSP)
Movimento Trabalhista Renoraiba.
vador (MTR) ........ , • ••.••.
l'
Lfder
11. Barros Carvalho - Pernambuco
1. Raul Giuberti - Espírito Santo.
O. Pessoa de Queiroz - Pernambuco 2. Miguel Couto - Rio de Janeiro.
84 L1no de M ..tos (SP)_
11. José Erm1rio I em . exerclcio o suPARXIDO SOCIAL~S'fA
Sem legenda ....................
Vice-Lider
I
plente Pinto· Ferreira> - Pernam·
.
BRASILEIRO
buco.
Catete
Pinheiro <PA): )
Total .••••••••••••••.•.•-.,
16
12. Silvestre Pérlcles - Alagoaa.
(PSBl
PSP
13. Vasconcelos Torres - Rio de Jt.·
1. Aurélio Viana - Guanabara.
nelro.
Lfder
MOV~NTO TRABALIDS'fA
14 Nelson .Maculan - Parani.
Miguel Couto <RJr
BLOCOS
PARTIDARIOS
RENOVADOR
l5. Amalll'J suva - Parani.
(MTR)
Vfce-Lfder:
18. Nogueira da Gama - Minas Ge
1• - Maioria <39 Membros)::
raia.
Raul Gbberti ('ES)
l_. Aario Steinbruch - Rio de Ja·
l'f. Bezerra Neto - Mato Grosso.
PSD
ne!ro.
'UNIAO DEMOCRA'fiCA NACIONAl
Comissão de Constituiclo
PTB
PAR'fiDO REPUBLICANO
IPR)
(UDN)
Justiça . •
29 - Minoria <17 Membros) t
1. Júlio Leite - Sergipe.
Presidente UDN - Milton Campos
1. Zacarias de Ass~ção - Parf..
ODN
Vice•Presidente - PSD - Willoa
11. Joaquim Parente - Plau1.
PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO
PL
c.xonçalves
·
8. José Cândido - Piau1.
(PDC)
PSD
- Jefferson de Agul&f
39
Pequenas
Revres6nt~a
(9
•· Oinarte Mariz - R. G. Norte.
- Ruy Carneiro
Membros>:
I. João Agriplno - Paraiba.
l. Arnon de Melo ~ Alagoas.
- Loblo da. SUveira
cs. Rm P11.lmelra - Alagou.
PTN
- J saphat MarlDb.o
SEM LEGENDA
"f. Eurico Razende - Esp!r1to Santa.
rTB - .Am&ury Silva
8. Afonso Arlnoa - Guanabara.
PSP.
1. Josaphat Marlnho - Bahla.
- Bezerra NAt.
9. Padre Ca.lazans - São Paulo.
2. Heribaldo Vieira - ser2ipe.
PSD
- Pinto Ferreira
10. Adolpho Franco - Parant..
UDN - Alo~ :o de C&l'\'Alhtt
11. Irineu Bomhausen - santa Cata·
M'I'l\
- Eurico Rezende
rlna.
PB
RESUMO
I. Ant.õnic Carlos - Santa oatar1DII
S'Dl'LI:!I'l'JI
Daniel Krieger - R. G. Sul.
PDO
~SD - Menezes Pbnea:
P a r t i d o Social Democrático
. Milton Campos - Mina" Gerais
12 J.otapbat Marinho <Sem LeleiUI~).
- Leitt. Neto
<P. 8.-....-L ) . ····•••••••··~~
. Lopes da Costa - Mato Grosso.
Semest.re ••.•• •-• • • • • •

i

Cr$

50,00 Semestre • • • • • • • • • • •
96,00 Ano

'm

*'

-

-

e

.
U
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Bencdicto VJ.lladares
Aa~·ão ;::.v.:: .• J.:1.c: . .

-

Herib oldo Vieira

)i·r··B:uit Rosa~o - P. T. B.
2 Eduardo Catalão - P. T. B·
1. Adolfo Franco - U. D. N.
2. El'r'~o F.ezende - U. D. N •
1. Miguel Couto - P. S. P.
senado ;Federal, em 3 de ll.bril de
1963
1.

" .. t .. ~ Vir~fl!o

. PT3 -

- Argemiro de Figuetr.,do
· ·- Silveske Péricle~
UDN . - Afons" ArinClS
- Daniel Kriegcr
- João Agripill:l
Secretário: Ronaldo Ferreira
Oficial Legislativo PL·8.
, Reuniões: Quat~as-Feiras, às
Ao r as

1.)

Comissão de. Poligono
das Sêcas
TITULARES

PSD - Ruy Carneiro - Preside~te
PTB -Aurélio Vianna. VlcePre.sidente.
PSD - Wilson Gonçalves.
PTB - Dix Hult Rosado.
.PTB - Heribaldo Vieira.
UDN - Dinarte Mariz.
UDN - JOSé Cândido.
SUPLENTES

PSD - Slgefredo PacheCO.
. PSD - Leite Neto.
PTB - Argemiro de Figueiredo.
·PT.2 - Arnon de Melo.
P'l'B - Júlip Leite.
UDN - João Agripino.
UDN - Lopes da Costa.
- Reuniões: às 16,00 noras.
Secretário: José Ney P~ Dantas,
AUX. Leg., PL-9.

Comissão de Legislação Social
Presidente
t~)

-

TITULARES

l'TB -

~~ltee.stre .Péricle;;

PSD -

Leite Neto Vice-Presidente.
Nel~ou r..1aculan.
Sigdredo Pacheco.
Antônio Carlos-.
Padre Calazans.
Aloysio de Carvalho

PTB
PSD
UDN
UDN
PL

TITULARES

-

presi-

SUPLENTES

PTB - Pinto Ferreira.
PTB -Eduardo Calatão.
PSD - Victorino Freire.
PSD - Benedito Valladares.
UDN - Dinarte Mariz.
UDN - Lopes da. Costa.
PL - Mem de Sá.
Reuniões: 4~s-feiras às 16:00 horas.
Secretário: Gerardo Lima de Aguiar
Oficia! Legislativo PL-8.

tomissão de Relações
Exteriores

Senador Vivaldo Lima

PSD
Walfredo Gurgel
José Guiomard
Raul Giubertl
PTB
Amaury Silva
Beribaldo Vie1ra
UDN
Eurico de Rezende
AntOnio carlos

Abril de 1963

de.1962, que altera dispositivos do Código Brasiieiro do Ar.
Em discussão, a Comissão a;,>rota "
Parecer por unanlmido.de.
Nada' mais havendo que tratar, f.ncerra-.se a Reunião,, da qual eu, Alexandre· Pfaender, Secretário, hvre: a
presente Ata, que, urna vez aprov9.de,
seril, assinada pelo ~r. Preside'l.t~.

DIRETORIA DAS COMISSõES Comissão de Legislação So&ial
Comissão de Serviço Públicc
2~ REUNIAO, EM 17 DE ABRIL
I>E 1963
Civil

(11

19 membros>

Vice-Presidente
<PSDJ - Senaqor Ruy Ca.rnetro

(Seçãct "11)

membros)

TITULARES

PSD -

Jefferson de Aguiar - Presidente,
PTB -- Pessoa de Queiroz VicePresidente.
PSD - Benedicto Valladares.
PSD- Filinto MUller.
PSD - Aarão Steinbruch.
'PTB - Vivaldo Lima.
PTB- Eduardo C!j.talão.
UDN - Antonio C!\flOS,
UDN - José Candido.
UDN- Padre Calazans.
UDN - Arnon de Mello.

às 16.00 horas, na Sala das C0mis·
sões do Senado Federal, sob a presidência do Sr. Senador Ruy Carneiro,
presentes os Srs. Senadores Waifredc
Gurgel, Antônio. Carlos, José Guio·
mard, Lopes da Costa e Eugénio l~úT·
ros, reune-se a Comissão' de Legislação Social.
Deixam de compãrceer com motivo
justificado, os Srs. Senadores Vlvaldo Lima, Raul Giuberti, Eurico Rezende e Herib~.ldo Vieira.
E' lida e aprovact.a a ata aa l'eU:1iilo
anterior.
ProRseguindo, o Sr. Presl<lente cc>nc;ede a palavra ao Sr. Senador Antô·
nio Carros que emite parecer pr;M\ diligência ao SASSE (Serviço rte Assistência e Seguro Social dos Economiários) e ao Conselho Superior das Caixas Econômicas, do Projeto tle Lei àa
Câmara n9 19, de 1963, que altera o §
único do art.. 29 da Lei n9 3. 119, 'de 21
de maio de 1957. que dispõe sõbra associados obrigatórios do Serviço de
Assistência e Serv!ç() Social dos Eronomiárlos; e. do Projeto de Lei do Se·
nado n9 3, __de 1!!62, que altera. a. redação do § única do art. 29, da. Lei n~'
3.149. de 21 de maio de 1957 que dispõe sôbre o Serviço de AssÍs~êncfa e
Seguro Social dos Ecanomiários •e dà
outras providências.
Os pareceres são aprovtldos unàn!memente.
Nada mais havendo que tratar. encerra-se a reunião, lavrando eu, Cid
Brugger, Secretário, a presente atn
que, uma vez aprovada será aE~!nada
pelo Sr. Presidente.

ATA DA 18• SESSÃO, DA 1~
SESSÃO LEGISLATIVA, ·DA
5~ LEG:SLATURA EM 17 DE
ABRIL DE 1963
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Irineu Bornhansen
~ntônio Carlos
Atílio Fontana
Guido Mondin
Daniel I<:rieg.;r
Mem de Sá - (38).
O SR. PRESIDENTE:
l. lista de presença acusa o cnm~
J.arecimento de 38 Srs. Senadore:1
Havendo número legaL declaro ab~:~·"
ta a ses.são. Vai ser lida.

O Sr. ,29 Secretário procede à
leitura da ata da sessão anlerwr.
que é sem debate aprovada.
O Sr. J9
guinte

Secretário

lê

o se-

EXPEDIENTE

OFICIO
Sr. Governador do Estado da
Eahia, dotado de 6 de abril de lGü3,
ncs seguintes têrmos:
·Salvador, 6 de abril de 1963.
Senhor Presidente e dema:s ilustl·•Js
membros da Comissão Diretora
Senado Federal - Brasília - D. F.
Senhor Presidente,
Em obediência aos têrmos da Rd•
solução nQ 25, de 1962, dessa Casa.
que prorrogou até 7 de abril de 1963
o prazo em que o Assessor Legislativo Bel. José Vicente de Oliveira
Martins foi pôsto à disposição do Govêrno do Estado da Bahia, o servidor
em aprêço deverá no dia aprazado
reassumir o seu cargo na Secretaria
do Senado F'ederal.
As>im, cumpre-nos levar ao conheci,wmto de V. Exa. e demais ilU6tres membros des.sa egrégia Comissão que, de .19 de outubro de 19õil,
até esta data, inmterruptamente, o
·sr. José Vicente de Oliveira Martins
vem prestando serviços ao Estado da
Bahia, na qualidade de Secr-etárioGeral da Comissão de Planejamento
Eccnômico não tendo. no pedocto.
gozado férias ou licença para qualquer fim.
Ao apresentarmos ao Senado Federal, pqr intermt\::iio llel)sa• colenua
comissão, a expressão do nosso profundo reconhecimento por mais es~a
magnífica colaboração recebida, pedimos vénia para sugerir fôsse mantido durante a gestão do Dr. Lomanto •Júnior, conforme êl-e próprio vern
solicitando, a colaboração do técnico
em causa para quem solicitamos sejam consignados em sua ficha funcior?J os louvores devidos pelo interêsse e altos conh,ecimentos administrativos revelados no exercício de
suas funções à frente da. comissão de
Planejamento Econômico,
Renovando os nossos melhores agra•
decimentos, aproveitamos o ensejo
para apresentar a V. Exa. e demats
ilustres componentes dessa egrégial
Comissão os nossos protestos de subiw
do aprêçó e alta consideração.
Atenciosas saudações, J uracyr Magalhães, Governador do Estado,
Vo

SUPLENTES
PRESIDENCIA DOS SRS. MOURA
ANDRADE, NOGUEIRA DA GÀMA
Menezes Pimentel.
E GUIOO MONDIM.
Ruy Carneiro.
MEMBROS SUl'I.ENTDI
José Gulomard.
As 14 hora8 e 30 minutos acham-se
PSD
Victorino Freire.
presentes os Srs. Senadores;
PTH - Vasconcel& Tones.
Leite Neto
Oscar
Passos.
Adalberto Sena
Lobão da Silveira
Argemiro Figueiredo,
Edmundo Assumar
Eugênio Banos
UDN
Daniel
Krieger.
Cattete Pinheiro
Júlio Leite
Eurico Rezende.
Eugênio Barros
João Agripino.
Victorino Freire
PTB
Mem de Sá.
Joaquim Parente
Aurélio Vianna
José Cândido
Reuniões - às 16 horas das QullJ·
Pessoa de Queiroz ·
Sigefredo Pacheco
tas-feiras.
Vasconcelos Torres.
Mepezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Secretário - J. B. Castejon BranUDN
Dix-Huit Rosado
co, Oficiai Leg. PL-6.
Lopes da Costa
Dinarte Mariz
ZacariM de Assunção
Ruy Carneiro
Argemiro de Figueiredo
ATA DAS COMISSõES
Reuniões: AJ; quartas-feiras, As 16.00
João Agripino
horas.
Barros Carvalho
secretário: Cid Brugger.
Comissão de Transportes, Cc.7 Pinto
Ferreira
Parecer n9 85, de 1963
municações e Obras Públicas
Silvestre Péricles
Da Comissão de Finanças, sôJúlio Leite
Comissão de Segurança
3~ REUNIAO, EM.17 DE ABRIL
bre o Projeto de Lei da Câmara
Aloysio de Carvalho
DE 1963
número 7, de 1963 (n9 458-B-1959,
Nacional
Josaphaú Marinho
na Câmara dos DeputadOS), que
Eurico Rezende
16 horas, na Sala elas c,mlissões
Presidente - Z...c...rias de Assump- doAsSen-ado
concede pensão especial. de •.•.••
Miguel couto
Federal, sob a. Pres<dêncil
ção- U. O. N.
Cr$ 860,00 a Maria Flortza BranVasconcelos Torres
do
Sr.
Senador
José
Feliciano.
preVice-Presidente - Silvestre Péri- sentes os Srs. Senadores Irineu Bordão, viúva de Agenor .Mendes de
Aurélio Viana
cles- P. T. B.
Castilho Brandão.
,
Nogueira da Gama
nhausen- tVice-Pre~idente), .Sebastião
José Guion.ard - P. s. D.
Padre Calazans
Archer.
Bezerra
Neto
e
Mig,Jal
Couto.
Relator:
Sr.
Pessoa
de
Queiroz.
~
Vitormo Frt ·e - P. S. P.
Lineu
Gomes
reune-se a Comissão de Tranf>portes.
uscar Passos - P. 1'. B.
Moura Andrade
Comunicações e Ol:Jras Públicas.
ll:_ concedida pelo presente projeto
Irineu Bornhausen - U. D. N.
José Feliciano
E' lida e sem alterações, aprovada
(are. 1_9), a Maria Floriza Brandão,
Raul Giuberti - P. S. ~.
José Feliciano
a Ata da reunião anterior.
viúva. de Agenor. Mendes de Castilho
Pedro . Ludovico
Inicialmente o Sr. Presidente con·
Suplentes
; Bl'andão, ex-Agente de estrada de ferLopes 'da Costa
cede a palavra ao Sr. SenaliiJr B•~zer·
ro,
Classe E do Quadro IX do Minis.L Ruy Carr,eiro - P. S. P.
11t Neto, que, emite parecer favorliveJ
Bezerra Neto
téno da Viação e Obras Públicas, fa2. Atllio Fonta:
- p. S. D.
Adolpho Franco
ao Projeto de Lei da Câmara
169
lecido em 22 de novembro de 1951, em

PSD -

n•

l
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Abril de 1963

EM~·. )A 2-CF
ex:~ e. altLes de qualquer outro, o tra· sos de Vossa Excelência porque o te·
eonseqüência de agress~o sofrida p'Jr ·
.
balho pe:o setor do Executivo. E' isto nho na conta de um dos Senadores
:motivos que se relaCJone.m com o
Ao arhgo 2tBezerra Neto. que mais trabalham pelo bem da co0 que se tem feito. exercício de suas funções, a pensão
letivid::de nordestina e orasileira. A
especial de Cr$ 860,00 (o~to_centos. e
Onde está:
O SR. PRESIDENTE:
meu ver, de todos os males do Bra.sU
iliessenta cruzeiros) mensaiS,
"a partir da data do óbito do servi-~ 0 requerimento que acaba de ser o principal é a eleva~ão uo Cili>Lú àe
A pensão será dada (art. 2Q) a par- do •·
vida. Há cinco ano,3 qlle f:tço :::te;,ta,
r •
lido será publicado e, nos têrmos do Casa, uma vez pOi' aüo,
di.;.cm'.so nc.:;..";e
tir da data do óbito do servidor ~ enLeia-se:
Art.
213,
letra
"b",
do
Regimento
Insentido. Ain~a 1~ 0 Gov[;nro do St:n!-,0 ~
quanto perdurar o estado de vruvez
.
..
da , terno, será despachado oportunamen- J
..
q .
e
- ·
-- k
da beneficiária, correndo e. despe~a à
"a parhr da entradê. .em vrgor
:te pela Presidência.
usce,;no 1-..c.:Jo.s·.::.:--,:; ·, p:v:;;Y;.;s ,,e .s
t 1 · •·
congela:;.-:;em, púr algum ten;p;;, os
conta da verba orçamentári~ destl~·
e er ; . 15 d abril
Está finda a leitura do expediente. preços das mercado:·ias, uem· como os
da ao pagamento doo. ~en:tars pensiO- presen
Sala das comLSSoes, em
e
Há oradores inscritos
nistas a cargo do Mrmsteno da Fa- de 1963. _ Argemzro de Fz~uezredo,
Tem a palavra 0 ~obr·e ,"'enador ~alários e vencimentos. Muitos me
p
d Q roz Re
'"
; csponderam que .seria uma temeri•
2enda.
Presidente..
essoa
.
e
uez
'
I Ar;;emiro de Figueiredo.
dade que não dar;a. l'e:~ultado. Si' b2ra
Jator - Vzctormo Frezre - Mem de :
II - o prcjeto, de inici·3.tiva do Po- Sá _ Leite Neto - Irineu Bornhau- : o SR. A:I:GE:'<HRO DE riGUEI- que providência
idt:n.tica já th·z&e
der Executivo, veio ao Congresso sen _Bezerra Neto- Daniel Krieger · REDO:
sido adotada em
vários ,países ao
acompanhado de Expo3ição de Motivos _ Lobfi:J. da Silveira.
mundo. Ainda ontem lí ·um artigo
do Senhor Ministro de Viação e Obras
(Não foi '{eVisto pelo orador) de fundo no Corre:o da Ma1<há, m:.:,\Públicr.s, o qual, justificando a me0- SR. PRESIDENTE:
Sr. Presid~;nte, t-::nho, em vári% vpo:·- to preciso, mu;to exato, mostrando
dida, diz, e;n sínte~e:
Eôbre a mesa requerimento de in- cunidade.s, feil o sen'ir a V. Exr. .. a.;s a situação calamito.:oa em qu~ nos en•
co:egas e à Nacão "ontramos. Nestes dois meses o custl)
a) por Decreto 38.086, de 18 de ju- ror·maciío que vem ser Edo pelo s 1:_ ! meus emincnks
que, nos modestos discursos por rrÍim de vida subiu vert1;;mcs.cmente. Vailll1c de 1953, houve por bem o ent>io ·
l? Sec.retá; io ·
:Jronuncis.dos
nesta
casa,as minhqs se a uma farmácia comprar um me•
Pre:icente da República conceder uma
É lido o seguinte
élpreciações nã" 'devem ser interpre':a_ .:tormentos e, se hoje êle custa tre•
pen.~§.o e;,pécial a JI..Iaria Florizo. Bran·
das
como
oomprometendo
os meus zento.:; cruzeiros, depois de amanhã
d&o, \iúv,; r:e Agenor :Mendes de CasRe[!uerime.nto n<~ 102, de 1963 eminentes companheiros de bünc.'.da ou daqui a dez dias cusóará quinhen·
•blho B •.m~:'10, ex-agente de Estrada
e, muito menos, o Partido a que .::st·:·u tOS, seiscentos ou mil cruzeiros. Em.
de Ferro, classe E, do Quadro IX du
Senhor Prestdente:
fi~iado, com muito prazer e h'lllm. todos os ramos àe atividade comer•
Ministério da Viação e Obras Públit
Sao
oboe·
d
os preços
vontade
d()
cas falecido em 22 de novembro de
Nos têrmos do Regimento In erno
": ~·vaçoes
e cara· t er pessoal, c:al
vendedo;·.
Creio sobem
quê a àculpa
de tudl)
1!Í5Í, em conseqüência de a~essao ~o ;·equeiro seja solicitado ao <?enhor no propo.srto exclusrvo e no pensam~nOb
p
bllcas
to
sinc:ro
de
servir·
a
ml'nha
Pa'tr·,··'.
is~o
cabe
aos
Gove:nos
que
não
têm.
fl idH per motivos que se relac;<mam 1 Ministro da Viaçao e.
;·as u_ .
~ ,·d r~ ,
f'cient
P'
nfrent r
1se diono informar qua1s as provrden~ Se erros ne.as houver são de minha "1 0
o,ça.s su 1
es ..ra e
a
com o exercício de .suas funções;
·
t
inteira responsa"r.._r·daa!e e na·o en·•ol- a situação. O mal que VPm corroen•
" o tomadas para prossegmmen
I ctas
o,
v
'
•
do o organismo b:·asile:ro provém
b) tendo em vista que a me-dida se
após os estudos já feltos, dos traba- vem os meus companheiros do Par. muito ma;s da ganância 'e da espe•
fundamentou no artigo 242, da Le! chos pre:iminares à construção da tido Trabalhista Brasileiro que po:·- ~ulação do que da falta de produção.
número 1. 711, de 28 de outubro de 3R-33, que :eva à tetminal _em <?o- ventura tenham concepções d;feren:~s Se não houver um Govêrno forte, ca·
1952, e êste dispositivo não beneficia mmbá, independrnte de 'modrfrcaçoes das minhas·
Pf z de enfrentar todos oo tubarões a farr,ília do servidor cujo óbito ocor- prop'}stas no Plano de Viação NacroFeita essa ressalva, Sr. Présiden- e hoj~ os há grandss, peque1ws e pe·
reu em data anterior à da vigência na! (até Cristal, BoJív:a), conforme te, passo a
pronunciar o di.scu:·~o quenino5 - êste Pais n:'ío se salva•
do citr.do diploma legal, negou o Tri-. projeto me tramitação na Cámara dos para :ne m.screvi _na ,;,e.ssão de hoje. rá porque cada um procma explorar
tnmal de Contas registro à despesa;
Deputados.
(L_e) Sr. Prestdente, em discur.:c0 o outro. o Correio da Man'tã andou
Pede-se, outrossim, info~mar qual anterwr, que trve a _honra de pro- , muito bem no artigo a que aludi, co•
c) para o fim de regularizar a situacão fêz-se necessário tornar sem 0 processo em que se destinou uma fer_Jr nest2. Casa, focalizei, com a hu-~ mentando- nossa situ~ção e peC:md~
efeito Decreto 33. 086, em referênc1a. verba, recentemente, para a mesma ml~dade de provmc1ano. alguns acs ao Govêrno a adoção de providência!
providenciando-se nova concessão, a construção, c:m.soante comunicação p_roolemas mais~ sérios da vida bra· sérias e urgentes porque, do contrã•
partir da data do óbito, nos moldes feita em Brasília, pelo. Dr. Roberto. Sileu·a. E hve a oportunidade de con- rio, iremos para o caos económico da
r ·"-~sance, diretor do Departamento voca! 0 s meu.s emmentes colegas, no consequências imprevisí~is.
Breveda presente proposição.
sent~do de estudarmos a adoção dos mente farei um discurso no Senad<t
~acional de Estradas de Rodagens.
remed;os ::·dequ_ados para os males sôbre êste assunto po:S, como disstt
m - Do exame do processo verifi- ....,.
ca-se que Agenor Mendes de Castilho
Sala das SeSSóes, 17 de abril de comuns que afligem esta nação.
no comêço ~e meu aparte, todos os
faleceu em conseqüência de ferimento :963- Senactor Vicente Be;;;.erra Neto. . Penso Sr. Pres1dente, que a doen- • r nos falo sôbre esta situarão que fe
recebido na agressão de que foi vítiJustij:ca.çã.o
I ;;a que afeta um orgam.smo indrvi- agrava cada vez mais E' JÔbre a elema por parte do s.eu subalterno, o vtdual. ou coletivo, não comporta tera- vação terrível do custo de vida que
Mais de uma enrevista realizei, no peutlca an~agonica. :€ bem verdade Govêrrio nenhum, de ;.ms tempos
gla Manoel Henrique de Faria. quando no dP'empenho de suas atribuições Rio de Janeiro. em fevereiro e março que a Mea1c;na moderna, no objetl- esta parte, conseguiu debelar ou nã()
d() corrente ano, no Gabinete do Se_ vo de retsaurar a .saúde dos corpos teve Garagem de enfrentar. Este <t
na estação de c;eará-Mirim.
nhor Ministro da Viação, com o.s as- enfermos, preocupa-se mai com os apr~·te que queria dar ao brilhante
5
O fato fti devidamente compl'Ovado seswres rodoviin·;o.s
do
titular da doentes do que com a.s proprias
dom- d~curso de Vossa Excelência.
era inquérito admini.stnltivo.
mesma pasta. Em tôd.as elas tratou- ças. Mas, se o doente é um só; é
O R. ARGEMIRO DE FIGUEI;e
de
dar
vida
aos
planos
de
construo mesmo, porque vamos deixá-lo a RE'DO - Agradeço o aparte com qus
Comprovado está, igualmente, que
Maria Floriza Brandão era sua espô- ção da rodovia do p:an() de viação na- receber a administração de medica_- me honra o nobre Senador Pedro
cional, :;.té a cidade de Corumbá IMt) . mentos d!v~rsos, de efeitos vaiados e Ludovico.
.
.sa, havendo filhos d<> casal.
Não é coneebível que permaneça con_t.radltonos, desde a beberagem e
Realmente, focatza Sua Excelência,
A providt'ncia legislativa ora e.m es- s':'m s.aida rodoviária essa importan- coz1mentos
ministrados nos te,-reiro não pela primeira vez, poi,s já em
tudo aprest>nta-se-ncs, portanto. justa te metrópo:e da fronteira do Brasil dCJ_ cr.ltzmbó, até as prescP'ições da alta várias oportunidrdes o tenho ot<vido
fl oportuna,
cabendo-nos fazer-lhe, com a Bolívia e o Paraguai. Cogitei e .crenc;as, Iançrdas pelq.s sábios deWas- nesta casa pronunciar-se sôbre G
apenas. um reparo, no tocante à im- continuo me empenhando para que hington,. de Paris ou de Lonct:·es? :ls,sunto, tese dos mais oportunas.
portância da p~nsão fl conceder-se á dita obra figure nas chamadai prio _ Quero dtzer Srs. Senadores que e; te
O problema do. inflaçlo do encaviúva.
Pais, ora atingido pela maior crise recimenco do custo de vida é, sem
ridades a entrarem em vigor.
No dia 14 de março p. p., em au. de sua história, está a ex;gir de nos dúvida, um dos maiores males qut>
Ra~t'. TIP"te ano de 196'.:1, passados
um trabalho de uniã~ e de esl'ol'ço têm perturbrdo a ordem social, ecodoe anos da morte do ex-agente de diência especial, fui recebido pelo comu:11, sensato, objetlvo, patrioiico, nômica e financeira dêste Pats. E
E.>traàti a so'lla de Cr$ 860,00. cem Exmo. Senhor Prcs1dente da Repú- que llberte dr.. desordem economlca ex:·t:'lmente por se tratar de probleque se pretende ampar8r a sua viu-:a, blica, que deu expressãmeste reoomen;:: ~ocwl e fmance~ra em que se encon- ma dos mais graves, comum a toao.s
é Irrisória e de nc:ch lhe serviria, prà- dação a favor da construção rodoviá era.
nó.', foi que me pronunciei, no inicio
ria para Corumbá. conf')rme documenticéunente.
O que poderá impdir que, nes<a (lo meu discurw, convocandu todc.-;
A . prusão deve, portanto, ser au- to de que fui a seguir portador e foi Casa, de orientação institucional s~- cs brasileiros que compõem esta Cao;~
mentuda, devendo, porém. seu pa!!a- noticiado pela Agênc:a Nacional, na rena, energica e p~·udente, lutemos !"o sent-ido de que enfrentEmc,< juntes
mento, em vista de situação financei- Voz do Brasil.
JUntos, trabalhemos juntos, na so!u. os probl€ms~; nacionais. I' v r ser um
ra precária do Pnís, .só ter inicio a
Ontem, recebi informação verbal, ção dos problemas nacionr ;,s?
n:·oblema comum dsv;•·nc.•. ('í!Íl't>llli' ..
partir drr entrada em vigor da pre"e::l- r~rt!da do Dr. Roberto La.ssance, de
O que é que poderá impedir que lo acima das di ver:\ ::cias partkl~
te lei.
que uma dotação financeira já se a dotemos as caesmas medidas, os mos- rias, acima rl:'ls discri;ninr côe.s ideemos remédios- para debelar os males lógc,,s, poi.s, como decla:·ei: p~demr:~
AE3im, toman·:lo !)Or bàse o maior c<eslncaria para aquela fínalidade.
Como repres"ntante de r._,rato Gros- que nos torturam?
_
rJ.:ve:·gir em relaçf.o à orientação pa:·salér'o-mJnimo atlwl. vi(iente no p3.is
Serão as àivergênc!a.s pa~tidúrias'! t\cl~rifl., a·o-s programa., e "' organiz·:'O,
fixado
à
vida
co1
umba2nse,
tenho,
crs 21 000 00 e secmindc o critério de
E:erá a discr:minifçito ideologica que ri"o do3 Partidos mr.s os homens de.st:1
como
outro.s
ilustres
-colegas
parla·
se conceder pemão correspcndPnt" it
ncs So('para em campos politicas dife- C:-,·:~, Se!"arlo,·es de todos p• Pa, tido,
m~taé!e
do sarárío, cpin-'lmoo; pela m~ntares, responsabi!idadfls e o dever r·entes? Não, Sf. Presidente, tenha- tê'<1 s?mpre, rr desneito ·ia,c; divergê·1aprovacão do pr()jeto, com as .se:;u::1- r:l. J dar informações concr:ctas. C2rt3..s, mos a nobreza de confes.saor que tà- ci2.~. a preor;upação superio:: de prro cs-nhecimento d::1que!e )abotes emendas:
das as agremiações partidárias qu~ mover o bem estar da colet'vidadr.
povo.
milit::tm n2ste Pafs- divfrgem e:n rn?- . ~enho:· Pre~id2nte, p:·ossigo e1n meu
.
Por
i~so, entre outras vias ft;r:c:cE:'.iE.'TDA 1-CF
todos, p:·ocessos, progrr mas, mas, ~: :-r:nrso.
11~cs que adotei nêste problema. çu"·
cultuam
um ideal ccmum, um i~éal
!T,enrlo) O r\lle inmedirá e'!1t"o, que
ro inc.uir a paruc;pacão do -.S~m:do
Onde está:
supremo, que é o bem esta' da co-, e.ssH, g·,·rntlts fô:·ca, organi?adn do
d:J República, afim de qu? fiquem
munida
de
brasileira.
:
p::nssmento
demr:c'·át;_"o drt nado
CrS MO,CQ (üitCcentoo e ses2enta 'do cumentadas, nos seus an2is, os fa.
O Sr. Perlro Ludovico Pe:·m:te ac:uacionem iunt:>s fd~~t.ificadrs . o~
cruzeiroo)
tcs ligados à campanha pela nossa Vc.ssa
Excelência um f]}arte.
:nossos problemas e a'ctem as messaída rodoviária, a estrada de roda0 SR. ARGEMIRO DE FIGUEI- rna,s solucôes?
.
Leia-se:
gem de Corumbá.
REDO
Cóm
prazer.
~- Não véjo, sr. PresictPnte. no í\nCr$ 10. 5()0,00 <dez mil e quinhentos
Muito há que se dizer a respe:to. na
0 sr. Pe-tr? Ludovi_co - Ouço sem- : gulo dos partidos políticos, nenhui!l
cruzeircs).
tribuna do S~nado, mas o momento pre com mmta admiração os discur- 'pcder capaz de impedir a. concretiza-
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ção dê&;;e pensame1,k patriótico. São I ~es não :<spitam a Rejotu~a .4grá- '!abor·!c . e probo~·~ I;,;nors.- ,;; o que : :1ômia nacional", donde a necessidade
e.strr.nhas às nossa afremiações ho- ria, porque esta, em bons têrmo.s, é esW.a ou e~;tr. ocorrendo em P·er- '<la. .!\'4iorma Agrária, que, aduz, não
nestas as fôrças que procmam fms- um ideal de paz. de justiça social e nambuco, onde aB espoliações da pro- cem, ".como propósito, sóme:1te, a cria ..
t!ar 0 esfôrço comum pela salvação de díssemina<;ão da propriedade pri·· priedade rural vão se ;·egbtrando : .;áo de um mercado pa.ra a indú.stri;:~>, ·
lla Pátria,. De certo não negarei a : vada. O ClUe êl:.s querem é a deso;r. anüudam~;nte? ·1ue si'(Jüfica isso? I nem tem. igualmrde. qu;;lquer cará•
influência dos ódiOG pesso':lis. Há. : dem. é a sub··ersão, a :uta de c1a.s- 8ão é a subvE·l'são? Não é a nega- ;;er colet.ivista1 - - re.sponde a objetJ•
sem dúvida, almf!S. perversas e demo- ;.ses, a extinção .da propriedade indi- ção da ordem juridica dê.o,t.e País?
vos e próprios e e:,pccífjcos do Bra•
i:doras por instinto, que semeiam a vidual e transiormação do homem em
Essa a razão, Sr. Prestdente, por sil"'.
<lesordt>m, .:onspiran:, insultam difa- instrulllento do Estado.
que 11into
dever pat.r;ót.ico de conmam, com o pensamento mórbido de; o que êles querem, Sr. Pt·esidente .. Yocar a n~:ção para um despertar de
Pronõe-se o Senhm· Pí'l''>·liente da.
minar a autoridade e provocar a der-' é a agitação e a confusão. E' a de- , consciência. face à realidade nacio- República. promovet· e.ssa Reforma.
rocada das inf>tituições democráticas. 'sordem económica e finaJL.:ira. E' a 'n.al. Falo alto e acima dos pa.rt.idos. Agrál'ía. a qual_ tód.-avia. &egundo Mi·
Pa·ra êstes. quanto pior m;:ihor. A. miseria e a fome. ·Qualquer dê;:;ses 'Penso estar serviüdo a tôda>~> as cor- . verte na Men.se.gem em r:prêço, esté.
desgr«ç. da comunidade é aJ>é préço · fcco.s de agitação, que hoje no,; preo-1 rentes honestas do pensamo: to na- : ol.Jst.aculizada per dõ3terminado.s dis.l.Jaixo para satisfação dos ódios que. cupa o impressiona, poderá determi- i ciol),al. creio ·estar servindo à minha positiv.os constitucional~> --· o:1, pre.alimentam. Serão os marginais da: nar a eclosão revolucionária . neste! própria organiwção parti:d\iria, que cisamente, os artigos l·JJ, parágr~Jo
nossa cruzada. .
'P<~ís. A área do primeico golpe pla- 'luta pela reestru.turação .soci{tl e eco- 16 e 147 da Constitnição - cuja moNegar -também não é possível as' nejado será, a meu ver. a que en- 'nômica d~ste País, mw. sem sacrlf1- · dificação sugere ao Parlamento, a es~<a.
influê,n·'as per.tj.irbad<)or~s d,a aç.ão co- 'volve massas rurais do Erasil, sobre-: cio ia c' uocracia. creio estar ·ser- modificação condiciorutndo a P~ibi
munísta. E"tta é a fl)rça maior. ,!ll<lis tudo a3 de minha infeliz região, o' vindo à minha· Pátria qua:udo invo- ·lidade de exito da Reforma, pois .. ~z
séria, m~is perigosa qce vem, há: nord .te. o plv.no é velho. os que se: co 0 civismo dos brasileiros, militan~. ainda, "adota<i..'t a letra da c.o'J.lS~·lllll•
tempos se organi;;\l.ndo neste Pais con1 derem ao tra';.>alho de compulsar ve- I te.s em todos os ângulos dt... vida na- . ção. onde se incorpora o er1teno d.e
uma p;reei.sã.o técnica p.er.feít.a. E tão lhos inquérit-os e processos, que tal- !cional, no sentido de que levemos ao i pagamento do justo preço associado
perfeita, Sr. Presirlente, ·que às v~- v~z ainda estejam nos a.:quivos da 1atuM Presidente c1a República. o mais ! ao da indenizaçá? P!'évia .e e_m dinheizes, cneg. o a c:luv!dar, e o co.Lfesso: C>- nara dos Deputados, vtrão o pa-[ resoluto apoio,
refôrço e prestígio :.t·o das desapropnaçoe.s, dtflcilment<- ~~
com horror, cl,~ 9ue ainda POS?amos. : pel destka_do !lS Ligas Cam..,onesas à sua autoridade e a.o seu govêrno. j.Poderia estabel.ecer um proJeto_ de le1
em tempQ.s. prq~J.mos, resgue:rdar a :na Revoluçao Cvmunist:J, de 1935. As l Jl:1e é. nesta hora. a segurança maior i realmente efet1vo JXtra execLJÇ!l() . de
paz e a d);l:nidaçle d.a família b1·a,si- I Lie;as não tinham o sentido nobre e 1 da comunidade. E ninguém se iluda: um programa de Reforma Agrál·:a·•.
leir>:.
patrió.tico de mell:lorf:,t de condições, na advertência finaJ ·ç~êste discurso. ! III - As observaçõ~~ do Chefe d()
Nao desconheço srs. senadores. que' rte vtda doo c:;~1,11poneses. f,"Sse era I
,
: Govêrno são exatns, JUs_tas e oportuos comunistas no Bra~il, coJ;J.stitueD)l 'realmente o pret.e;l{to. }'~;·a 0 chama- Se .demos todo. poder PO..'>S!Vel ao' nas, refletem uma rr;alidade
indisuma .fôrça minori~ária e quase. inex- r:iz. Era a motiva9ão. Mas, na ver- Presidente, fazend~-o sentl_: que, 3: 0 icutível e encontram. êco r.a boa vontapreBs·v~. no afernnent 0 quantltatlvo dade, o quJ se v1Sava era conduzir s~u lado, se enc:mtHl~n as forças ma;ls , de de quantos deseJam. realme!rte, en•
dos seus adeptos. E não desconhe- as inge~mas massas ·urais â luta pel.a v~vas desta naçao. nao ten~:;mos. d~- ·; frentar o momentoso pmblema.
·
ço, Sr.- Presidente. que nesta Pátria comuniz.ação do :Brasil. Será que, no VIdas de que Os perigos ser a· eln~u- !
. •. - ,
o.
.
11 c
jamais poderá vingar, como obra çle momento, 08 com1.mist.a.s do !'ordeste. nados e ?5 no_:;sos problem~s ma10- i _Aha.s. n;o e recente e:~s~. p:e~r ·P·,:·
anseio coletivo, êsse regime exótico ! que or.ganizaram .. eúJ. ~ôda parte, as res se aJUStara o nas soluçoes f!-de·-~ çao .d?s. ,overnant;s biasllellill PiLa
que mata -a liberdade e a diO'nidade ·Liga· campon"sa.s
este.;am aoindo I quadas. 1\l[a.s, se lhe falta•r a sollda- , os dl!J.CelS proble~~s do campo.
da pessoa humN1a.
"
'
com- intei;<;ôes- diferm~t~a? Será'' qUil rieda;de resoluta dessas fôrças,. a soB~sta, para compr?,var e:;sa we·w;l:
·1
d · .,
d , . , 't
. ,.
-jll.d. arreda de do congresso. da Impre. n- p~çao, passar uma v.;,(a,. do lhos 11.1.~
Não é isso ç.ue devemos temer. E e es_ edtx:m. , e aliO\ e. ar, ,~a·~- exP !;:a, do novo: se lhe cornprcmeterem d1versas mensap;el'.s pre5Jdene;?.is f·nt ,. à
' -- d • d' . derecadas ao Conu,.;;,oo·
não e por isso que o teme!mOS. Te- nnçao o;:; se.Js P ~nçs, a 'b'lOrancia
me mos, sim, a técnica comunista: ~ a pobreza, a ··ome. o desespêro das! '1. au o_nd?·, e. n<cs ex_n.osoP~ .. os 6 1~~ :
~
•• ,, ...... ·
dmàmica comu:1i<ta; os ~"us meto- poula\tóes rurais? SP'á que êJ.es de~- i 7essoRJs ~ dR< nr~'foe~s
ue.,~~~~~ci.e~~: DA MENSAGE.M DcRIGEJA 11.0
1
dos e procesoos· o rrol e com• ni,,ta prezam a hor~ emoci~nl\l que vive"\ 1,erem<:s.. e v;r.) ;,e.
':-~-:.,~i
"·.CONGRESSO EM ;r;z PET.O PE<;''>I' " " c •f n
'
~ p
~
.l ~·.' ' !llOS. qt... ndo 'ocla ,n::lCS.O e O m<l!ld(• , 1!11 paclWÍ·D é.cL,.[f,r ado. e (:·.c v. COm
~nf~;;::·~o. em or:d~,; de ~onfusc-o f' ~e debruçam sen~illill.~:tdos l;l'. con- \ êle. pon>.
mr·rl'P"~?. t~mb~m as e~- DENTE CAM;PO~ SA' ~<::::
,,e '·· · 0 ' ·
I tEmplnci.o m0lancólica do d:·::;.n1a no r- I 'lennr,os de nma Patna. forte. fellz "A Sociedade N3Gic•·'al d•; A-~:·i··'J;.
E não me acr~ditem nm tim:do. des.7!no?
; ') cristã.
· tura reuniu nesta CP.]:1::1; o anr) p1:
Conheço a ação dessa J?;entt~
lá :t
Só os i:'lgênud,s pcdcrflo. acrr:dit.ar ' Era 0 aue ti:nhc.. 3 rlh:f~r. C1Iu.i-fo sado, utn congre.-:;\0, Qr'C~{l
enfrentei qLU<ndo iivP a homa de ;;o- Sr. Pr~~lde!'lte. E as :;.'-l"pe:t<o·S jà vao 1 hem! Muito L•c; , Pa',. ,,8 , .
interessam pelo no.'.'''
,,,,,,..1··•,.,,c-•·.vernar o meu Estudo.
se poo;Jtlvando. Há Ligas Camponeto agrícola pud~T2cm c.ccucl~r em •·,;~
Ninguér•. esq11eceu ainda o qLtc foi sa.s que exp;·L .em t•m p(':·,.:uH»ltü reiO SR. PltES'!DE'!'fE:
cum as di~ic11lctac1:-, ;•om q•;e lui:l a
o s-ulpe de 1925. Tudo iJareci.t trun- vindica tório legítimo, humano e paTem a palavra 0 nobre Senador Jd- lavoura, as nec•.:::'
qUilo e s2gum. Tranqullo o Covê:·- triót.ico. E' a reação do,, q:w ·.;;;em ferson de Aguiar. 'Pausai.
se ressen~e
as
no; se;;~ra a ord:~m. consoildadf!s as 1 ontra G~ que oprimem. E; a repnl.~a
Não esta pre,.ente.
riosa clas.se.
o
m.o;h nçoes: :\ as. n?,.s
ltranhas a~ <lo homem explontdG rontra os que
eoncurso de SlD'
""
c€1"<-t, ardia o vulcão. Era a conspi- o reduziram à condic5o 1nii:erãve! cie
Tem a pakvra o nob:·c Senador Vas- sua experiência, e ,;,
ração. doutrinlln?'?· aliciando. ar- besta~ de carga. E' ·o an~eio de fe- concelos Torres·
tos práticos pm a
m:<ndo ClVlS e m!llta;es. Tudo sutil- l.icidflde dos !T'é!Íó hu ní'·Jes. E' •' v:ri0 SR. Vll.SCONCl<:LOS TôRREt;; blcm1a econô:nico
mente, ardilO.>J.-men~e.. pervN·cnmen- to de anc:nsfia dos qt:e viV·"tn privagresso Nar:ional
te. E eu Vl, bem vmnho ao E;.'.:t.:c~do de" dl'S bens ela ~ií;ili:caçfo. E 0 ideal
(Não foi re;:i. to pelo oradon - Sr. dondeu à bem
fJ\:~. E'U gC'IVernava, _a. deposiçi'.o de um justo de quem não ucssue .~ terr2. e Presidente c Sr.<. Senadores, na men- Soc;edade que p; G''i\ri\'•:1: R sua
goyemo e o donumo aclda·cio.~o das a pleiteia. d0nt.rc da ordem e da lei sagem que envi9u To Congre;;so Na- :1acão. cher.;ando n conrclusi'o qae se
legiões "Omunistas. Em Pern~mbuco E' uma atitude ::le reacão humana cwnal por ocaswo da abertura da pre- ~·ecomenc!am à eon.oo;<dr-raeâo dos noa me~m:. desordem e o Governador contra c abamlono dos governos. Es- sente sessãc legís!~t.iva, o Sr.
Pre- ier<>~ públicos, na p;;,rl~ (pe .lhes jn.
1J31a~e deposto. No ~u.l. o Chefe da sas Lig·as querem 1: ordem, a paz, o stdente da Repubnca acentuou,
com ::umbe".
Naç~o, o Imort.a~ qetullo. Vargas, pas- '"'.pük das leis, a sobrevivência daS a ênfase devida, a imperiosa urgência
- . "'
v "
..
~ ....,, n ,. ·~
" .tt, horas dtflcels. PB·<sando o pre. instlt1licõc~ democrát.ica,,. OLvras Li- da reforma aoTária.
declarando, ao
DA !>.ITFN~AGE. . ·, ';() 1>R;:,~,: ,_;,.,N 11:.
ço _de sua 'magnani.n:ídade, de sua to- ga.s, porém, st. presiõ nt.e, compro- en.<;~jo, que a ~strutura rural predomi- "{ODRIGUES Al.\TS, F'. <t 1905:
leranc1a e generos1dade democrática metem a pureza dessa reivind'cação. nante no País constitui enorme entra"Ante o ineremenh nue vão tmn?,!l·
Quase nd<;> ia se a.cabando .. ~ ou~ro Agitam e confundem. E já vão en- ve ao nosso prJgres:;o económico so- io as difere:1tes subdivi;:õcs do' Mini.>•
era o ambwnte. Menas proptcio à m~ saiando os primeirm p?.ssos da wu~ cial.
tá rio da Indústr'a, ser' a de bom convestida e ao go_lpe. Hoje \ud? é mal~ versão. Não esperam a ação do GoAcentua 0 Chefe uo GovélTlfl. 110 ci- selho uma mod!fic<<.~:Í·'l, que o apagrave e .explostvo. A lnf,açao levou vêrno. Não lhes int essa sal.Jcr e sen- tado documento, que "sub-utilizamos relbHsse para estud:l:· n.s p:·ob!ema.< cta
o desespero a todos os lares. Há fo- tir que tôda nação envolve o Norde.s- terra, mão-de-obra e às vêzes tam- 'l.gricultura, fomer.tsndo o sPu pro"rcs•
co~ de agitação politica apa.ixonada. te num abraço fraternal de éomove- bém capital. pela irracionalidade da~. :m. prlncipalmenb co:n o novoamen:o
;U_t,ram-sc .:ontra. o prestigir da a.u- dora solidariedade. Niio lhes inte- formas de organizn.ção da produç~o do no,o;.so t.erritório, CJt•c dévemo~ de
~ tou~ade. q~n~m1na-se o pens.amen- re.ssa saber nem sentir que o Con- "que'' grande parte da população do novo promover. Ti\. o P.omnlexas e va•
a moc 1 .~ e. Implanta-se a co~- gre.s.so Nacional está atento ao pro- campo está submetida a p~:ecárias con- !iosas :'áo as necessictáci~.~ ag:·ícoia.s,
justificado
· u:;;ao em. to as a.s correntes de op1- blema. E não descansará eliqcanto as dições de vida, sem que lhe dê a opor- Que seria perfeitamente
;;~~o nacwnal_. qetur~a-s~ o cnn- cla.s.ses rurais 11ão forem intégra4a!l tunidade de usar a sua c~pacidade de nuaJquer sacrifício tendente a habili:.u~o dos maJS belQ.s 1dea1s. Os ver- na área de bem estar. de felicidade trabalho em benefício próprio" e que tar R Admini$tt·ar:ã•J F'ederal com os
;~~lnas emnlfJ;J.ham a~ as 11QS~a.s b~- e progresso a que tên1 direito. Nlio con.~idera '~dever do Govêrno. in.sníra- <!lementos preciosos pnra bem servi·
'"~.r~s d~ reJVi!lçl,jcaçÇ>e;;. T~mbem sao lhes Interessa saber que o Chefe do do nos senthn~ntq.s cr!&t(ios e demo- la".
;_:•.cJOnallstlJS. ~reconizam tamhém a .9-ovêrno sente uelos humildes e é um · ât'
d·
·
·~eforma Agrârl!l- Organizam as L1- obstinado na tarefa gigantesca de cr JCO.S o povo brasileiro. promover
DA ME;'»TSAGE~,r no PRJ;:SIDENTE
~as campqnesas • e os call'!po~eses sé lhes minorrur os sofrimentos. Ela.~ são a in\Jl]!lntação de nma .iusta .Reforma AFONSO P,ENA, EM lOOi:
;mem n~ desespero de m1sér1a e da orieatada.~ 'para .subversão. Deflag:·arn Agrâria''.
.
.
"A Lei n9 1.506. de :.>9 de d~?.embro
ome. So.a.s crianças não v.~em, Se- a luta àe i]Jasse.s. Invad~m ,, terrás. _ I - Repelmdo aquPlas considera- de 19{)6 criendo o M.inistério da Agri?~,o~ Pl;es1~en~e, êsse qu~drc;> ;:crave ds Es~ulham os proprietál'ios. AmeaQatn coes. o Senhor Pres1dente d~ ~~publl- cultnra. é nm at0 de graclde sabràoria
.,;''hda!~'·pamonal. ~'l tecmc,!l comu- e tmpls.ntam o terror. F~tarei exa- ca, em nova .Mens!lgem dmgwa ao 1doCon2res.<oefoirecebídocomctolau·~ta e dmamizar ~ co~fl,lsao. ll:les gerando. Sr . .Presid-ente? Não é !.s;;o Congresso NacJOnal. a 22 de março do '.>os .nel>t nossa imnort~nt"' clas~c 8 Qrínao quere~ o na.cwn.ahsmo porque o que vai ocorrenr'o em alguns pon- cor~·ente ano. diz 9ue ''fundadas em leola Sendo o Brasil ~1m país a~:rícola
"~ nac10nal1SmO é l!m 1dea1. de. gran- tos do -Nordeste? ·~ ·nora-sé on~. no regime ant.i-econôf!l_ico e. anti-.social. PtJr excelência, é
r:nP-ior alcml'~+> a.
rleza e emancipaçao da Patna e O meu Estado essa ~"'itação já· derra- ll_S furr.:M m:-edonüna.:1trs de explora- criat;í'i.ú de um centro aàmini:<trrtt.i·
:'n~ êles desej~m é um!'- nação sa- t::ou ~angue ê sacriflcou vidas precio~ çao ;1grfcola, n() País. tr~~rnsformam-se vo mie.cuide esnP('ÍRhJ<>nte M~sf. tné\g'•
_rllit~ da ~JlSSl.!t, escre.;vi~, sob o ~;is.~ Vi~ ~t de . prohtMior .humildes. em J1onto ~e .estram;ulamento go pro- no ~ssunto e o i;mrJ!,.:ione por rn'!i•
,. l.~tao. sovietico~ urna. n4çao infeliz l?..s$1\SSina~os 1 lUz .llo d;a e quas~ aos gresso braslle1ro, relevflnçlo-se ~ncom- de Qrg;&os comP.efentr~. ~orno acont~
;_ rl~~J~raçada, como est!'l- 0 pequenas e\ (ll:qos das esnôsas e do .filhos:! Vidos P!l.-~lveis G0!11 !t notP,.vel e;l{Pflm;ão ln- !;e nA. major parte da~ naçÕes inodcr1tP,mhP.m <:.am:iflo:'l.d~t.• clP nrnnrietárlos d~trl~tl !fe que se .Qenefici.IJ, tt eca- na$••.
. ()j:).es n~tÇtles ~1\ Ej.lrQ'Qit
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(Seção 11)

Abril de 1963

DA MENSAGEM DO PRESIDENTE tência para ·os povos e muito menos 1pósito de modernizá-las, de asistí-las cimento de suas atividades no cultivo

para o deset volvimento do País. N:io convenientemente, de dar-lhes enfim, do solo. o problema não é própria~
é possível uma ordem económica :sem os elevados níveis de produtividade mente de número de homens po~wi·
"Pondo em execução o decreto le- uma ordem agrícola.
indispensáveis à expansão mais rá- dores de tenas. Entendemos que com
{islativo que criou o Mi:1istério da
o SR. VASCONCELOS TóRRES pida, mais regular e mais sólida, da
· ll
.
·
1\.gricultura,
Indústria e Comei cio, - Acolho o aparte de V. Ex·', nobre eccnomia nacional".
agncLl ores esclarecidos e conhecedo·
~bedeceu o Govêrno ao dever, que lhe :.enador Argemiro de Figueiredo,
IV - como se verifica, todos os lE'b de sua profissão, ainda que em
assistia, de corresponder às exig'ên- como uma observação muito ~egura, Presidentes da República, como não mer•o número, será possível produzir
:ias da situação econõmica do pai:; e de quem conhece ê,c es probi<:nHlS, poderia deixar de acontecer, têm-se muito para at-ender o consumo do no.sks instantes reclamações da lavoum, não do trato teórico mas pek1 pró- preocupado com as questões agrárias. su Pais. F 1 segundo lugar, nobre se,xpressas pelos órgãos maiS' autoriza. pria prática.
cada qual tendo contribuído. no seu nador, depois de dar condicões téc 4
dos da sua representação na p1·ópria · O. Sr. Argemlro de F\guenedo - govêrno, com maior ou menor ampli- t:;.:.cas pe.ra os trabalhos da agTicultura
Agr8dc:;o a V. Ex'-'.
tude, para o encaminhamento . das a? homem que cultiva a terra, é pre4
:lasse e no seio do Congresso".
O SR. VASCONCELOS TóRRES- mesmas. no sentido de uma solução CISO dar-se a êsse homem que ti-a!DA MENSAGEM DE 1911. DO PRE· No decorrer dêsse debate que se im- satisfatória.
balha e que produz justa remuneracão
SIDENTE HERMES DA FONSECA:
;:;iou sóbre a reforma ag-rária, teremos
Nenhum dos pronunciamentos go- 'Oelo seu trabalho. o que observ~~os,
":i!:ste serviço (o de Inspecão e Defr- oportunidade de examinar o conteúdJ vemamentais teve, contudo, como se lamentàvelmente, é que. se é farta a
la Agrícolas), reorgeni)lado pelo
de- magniLco da contribuição que Vossa pode ver das Mensagens citadas, um ~olheita cte determinados produtos da
~reto ng 7. 816, de 13 de ,itl!leiro de Excelência acaba de prestar ao meu ~unho efetivamente reformista, todos lavoura, 08 preços se aviltam e 0 ao-rise limitando, quando não ao aspecto ~ultor se desestimula .. D.al por ~q~ue
1910, tem a seu cargo conhecer dire- mcdest.o discurso...
· O Sr. Argenuro de Figueiredo ~ geral do problema da produção. a ast d
!;amente as condiçõeS" da agricultura Bnlhante
discurso.
pectos particularizados do mesmo, <>n en emos. que dois pontos capitais
em todos os Estados, ministrando o
O SR. VASCONCELOS TóRRES - nunca se fixando numa maneira ra- devemos ObJetJvar: primeiro fazer- com
ensino agTícola, pe!a divulgaçiio de ... relativo aos problemas da agrí- cional de organizar as relaçõ~s de ·~ue ? J;omem do campo conheça a sua
conhecimentos e informa~ões úteis e cultura do Nordeste. De minha parte trabalho na zona rural cm têrmos proflss~o. Esta. como qualquer outJ·a
~rátioos, e auxiliando a iniciativa par- só lhe posso antecipar que o meu r,apazes de garantir uma justa distri- :>rof1ssao, o indivíduo preci3a primei4
ticular com a distribu:ção gratuita de grande objetivo ao tratar do a~6unto, buição das terras e uma eíetiya assis- ·amente E~tJoFender, para drpois então
pJantas e sementes e rom a defesa da~> é en~ará-lo frontalmentP. dentro doci tênc:a ao camponê3.
~xecutar a sua t.arefa· se.,undo dar·
culturas e. dos campos contra as dife- principias cristãos que norteiam m1Entretanto, a Reformn. Agrária. 'he remuneração justà pelo se{1 tra·
rentes pragas e outras mRles que os nha formação e norteará sempre, com me.,mo com a conceituacão que hoje balho. Só assim o homem do canm:>
assolam".
a graça de Deus, a minha condma ihe dnmo.s. esteve sempre preseme c~rá e<otimulado a prosseguir, prod\1•
DA MENSAGEM DO PRESIDENTE parlamentar. <Mwto bem!)
!Jas co~:~açõ-P.~ de alguns brasileiro,, ;~m~o sempre mais e melhor. Mnit()
EPITACIO PESSóA, EM 1920 :
O escopo que colimo, como mode.st0 eminemer..
Joaquim Nabnco, por obnQ'ado a v. Ex~ por ter-me conestudioso dêstes problemas. é ve1 exemplo, oinda no século passado. cerlido 0 aparte.
"A remodela cão dos servicos a"'rí- aquilo que vislumbrei no apnrte de pregara a "demo~ratização do solo";
o SR VASCONCELOS TO
.
·.
-.
_RRES !<llas impõe-se, "como medida· de cà~·á V. Ex a, isto é, o desejado equilíbrio Alceu Amoro~So Lima, antes de 193{), s-u mu·,
''a
lto grato a in_tervençao ~e V.
~er urgente, para 'Qne deles no,sa
o entre a agricultura e a indfu:tria. referia-se à aplicação do "di'<tribuisQue se industrialize sim, porque te- mo'' ao regime de propriedade.
1 ~- ·
.E.<;tamos de aco;·do em genero,
país auferir os frutos que espera·•.
Foi sómente, porém, eú1 1951, com ~um:r 0 .: caso. Podena opor peqnen()
mos nece~sidade de fábricas, de usiDA MENSAGEM DO. PRESIDENTE :1as. de indústrias, mas que não se a criação da Comis~ão Nacional de ~~pa.o mzmdo. a V. Ex~ que no Go~TUR BERNARDES, EM 1925:
.iesorganize a rrtaguarda da produti- Polftica Agrária (Decreto n? 29.808. verno dC'I P1·es·dente Getúlio Vargn!!
"Faz-se precisa, ca:da vez mais, a -'-'idade rura.l, sem o que o país ficará de 25 de julho de 1951) que se veri- o homem do campo não ficou, pel()
Intervenção do Ministério do. AgTicul- ' ~om uma espécie de gi:,!antismo, que ficou o primeiro pronunciamento ofi- menos. ao desamp:1ro da Lei. se a
outro proGura. do domínio técnico da produção. -~re~ce mas será apenas uma estátua cial do Govê•rno em tôrno da mate- lei não foi aplicada,
niio só procurando estimulá-la. pro- de barro. sem o alicerce fundamen- l'ia. sendo deferida ao novo órgão a blema.
Quero, porém, convocar 0 nobre co·
movendo investigaçõl's capazes de tra- :al da economia moderna de tdos os incur~bência dos "estudos e proje~os
povos. _É quase ~ma lei de e~onomia rel~c1ona~~ com a reforma da leg1s- lega a não ret-ardar cc>m a_ parte que
~er para o domínio econômico a soluque
a
mdustrJa,
para
produzir
seus
laçao
agrana
e
o
acesso
à
terra
pró·
n-.~ compete com a minh
d
~ão dos in4meros problemas de aoTOLeo·isJ~tivo
a do~ e ~ G
efeitos e dar seus resultados, tem de pria", princíoio êste que norteou a PoCI
nomia, especilamente em matéria" de se
assentar numa política de agricul-. elaboração das "Diretrizes para a Naéional "enfim -.
oãng.essB
Irrigação, cuja prática deve ser incen- tura ou Utila boa politica de produ- Refo,·ma Agrária no Brasil'', aprova- ,; ,
"'
· pala que n _o con•
tivada nas principais zonas agrícolas ti vida de, de assistência ao homem do da' pelo Presidente Getúlio vargas. .. 11 1'- rele~ ado ~o aband?no esse hodo país".
campo.
As "Diretrizes", como registra Ma- mcm que só nao classifico de mar~
. Retomo o fio das minhas conside- nuel Diegues Júnior, "estabeleceram rr • • porque. a _palavra hoje é do do·
DA MENSAGEM' DO CHEFE DO
um critério relacionado. de um lado, ~llll!O da Cnmmologia. mas que vive
GÇ>Vf:RNO PRQVISóRIO, SR. GE- raçõe.<>, Sr. Presidente.
com a zona em que se localiza a pro- a margem da sociedade, e da vida
·
TULIO VARGAS, À ASSEMBLÉIA DA ME~SAGEM
DO
PRESIDENTE
pricdade,
e. de outro lnd ', com a ex- desta rica Nação.
EM
NACIONAL CONSTITUINTE
GETULIO VARGAS, EM 1951
ploraçiio adotada, para focalizar o
o sentido de meu discurso, tratandet
1933:
.
"Impõe-se, igualmente, . sistemático p~·ob~ema da· fragme_ntac~ão do la;t!- ~o problema da reforma agrária. á
"Num país como o nosso, de exten- e amplo levantamento científico, da fl!nd~o .. e da reaglutm(lçao do mm- JUstamente o de ampamr 0 homem.
so território, de zonas climatéricas e estrutura e fm>..ionamento da econo- fund1o .
!!:m primeiro lugar, dando-lhe aqui!<>
de recursos naturais, na sua maior mia e da sociedade rural do Pa1s,
.No Congresso, _contud?. é. ond~ o de que necrssita e que lhe tem sidl)
J>Q!te ainda; inexplorados, os problemas para orientar e Administração e o problema t~m obtido ma1o! mterresse negado em muitas áreas da Federa·
at1_nentes a agricultura, à indústria Parlamento".
e repercussao, o que. por smal, na o e cão nobre SEnador
te.1
.
ammal e à exploração do sub-solo exide estranhar, pois as classe"~ rurais · ue' êle
.
- a
ra. pai&
gem, da parte do poder público, cons- DA MENSAGEM DO PRESIDENTE 'êm diversos repre~entant.es no Par· qab
que e um rurícola inat.:>. que
tante estudo e preocupação''.
CAF:f: FILHO, EM 1955.
lamento e é a êst.e, afinal que com- s e c~_mo plantar.: que é um me" .A. extensão 1o território e os di- oete. ultima ratio, debater, equacionar teorolo~lsta autodidata,
que sabe
DA MENSAGEM DO PRESIDENTE ver.'os graus de desenvolviment-o nêle e resolver, atra\'és da lei, os proble- qu~ndo chove, sabe as épocas da CO•
EURICO GASPAR DUTRA, EM 1947: registrados, reclamam do Poder Pú- mas de bal'e do país, entre os quais lheJta, e sabe :'ofrer po"que não vê
.:'v~rificando 0 Govêrno a couve- blico uma atenção especial com refe- <e inclui, palpitante, e inadiável a as escolas atine;mdo a.s zonas do camnrencla de conter 0 êxodo para a• ci- rênc:a à produção agrícola. animal e Refo,·ma AQTária.
oo. com que faz que sua famllia viva
dades e de atrair para os campos par- mineral. no sentido de fomecer às
n Sr. Afilio Fontana - Pe!·mite V. om conformidade com a mi~éria. A
te da POJWlação existente nos centros popuiações qtte e. elas se dedicam, na Ex~ 11m aparte?
.
1 "iber_tacão rlêsse I;tomem é o que n_ós
urba~os _ objetivo que só poderá ser mPdida em que se justifica a ação
0 SR. VASCONCELOS TORRES_ ~e.se1 'Dos, neste mstante. Esta sena.
abng1~o
mediante uma substancial gove:namental, a orient-ação e o.> Com todo 0 prnzer.
I ;'o ,meu modo ~e enten~er, ~ gran~e
elevacao do padrão de vida d
meios que lhes permitam aumentar.
0 Sr Atilio F"onlona -· Nobre Se-: o r, fa do c_on~- e~s:> Nacwnal. exam 1•
la~õ~s _do interior - resolveu at~~~~u; m_elhorar,e de verificar sçus níveis de na dor Vasconcelos .. Torrr.-. V. Ex~ i ~!r.~ palpitante assunto da reforma
imcratJV~ de legislação que facilite o . pwdução '
a bo--da o ma i~ crnciante dos proble-: d~ra~~:~~:~"'ique mont;m~s. na !!r.rup:l
acesso a terra a quantos bl'asileiros \.DA 1\IENSAGEM DO PRESJDENTl. m:<s d:> nos.<o País, a reforma agráriA, n'~S ne ~a---oac.on:.fi .. JhlbllcJdade fácil
que;ram fecundá-la com seu tJ·aba- JUSCELINO KUBTI'SCHEK, EM 1956 ou m~lhor dil'i.amos a política agrária. . : .· q
. . · ,LOJ, e que à.~ vêzrs
lho"· .
expansão geral da produção Enumrrou _mcnsa.~ens.. providências,! se~~:upa~:~D~;.Jtar ·
.
O Sr. Ar;cmim Fzgueiredo _ Pe· _ agro-pecuária, para atendt'l' à~ exi- recomPnda~oes e ph:meJamentos que·
P · · Jto. ao ocupar a tnbunn
ruite V. Ex~ um aparte?
• sências do consumo interno e para dun:nte m~1itos anos os govr1:nante.s • ~a~~re~:~ar à c?.~s~deração. d? ~e.0
SR. VASCONCELOS TóRRES exportação, será igualinent2 o'ujeti\'0 hrn,ilriros envi"t·am ao Cono-"r«o Namode.~.ISSima e 11151ii111 f 1•
- CC'Im muito p:·azer.
central, podendo ser alcançado atra- ,,;~n-1 n~ intulto de resolv~~· ~- p-r~- "'1nte. mas sincera. contribuição pam
O Sr · ·4rgem•ro
Fz'gue;redo
_ .• ..
A-;,ora p,"tá ,m
"
exame é do
da
1)1-c-mn n;,ral!O.
•
•
- p ot· vés da difusa· o sl't-tema· tica e ~,·•c'ol1',','•
··" .._. eba t r '"l~'Tárin
ta· problema
..
t
d dReforma
f d .
ess,, f P:a, verifica-se a diferenca de do crédito entre os produtores, cta ., R('fo~ma Agvária. 0 at.nal Presi- · ·
·
· o-mmen e a e e en e•
onen: '•"ê'o <eguida pelos Govêrnos mecanização ew larga escala das ati· ctenle da Rcmiblica como aliás todos ' ~omPm. dando-lhe o inst.rnment.o
que .'t:c?deram ao grende e imortal vidades da. lavoura e do estabeleci- o• ,<·ett~ predêcessores, é .!usto dlzer-se, ~~~;:od~ld'~ávPml à s:Ia int.eg;r!lcfto na
Pre;;idente Ge:úlio Vargas. Enquanto mento de sistemas de educação e !'stó. 0 ...,ncnnado em encontrar sC'Ilução ,._ " " e e qne v1ve. e da qual tem
procmava êle, através de um plano asoistência que contribuam para me- edeo_uada ~ equit.ath•a para 0 problem11 •____ ·: 1~- ., 2partado, nara nao ·dlzf'r escrnflxar o homem à terra, ao meio. com lhorar as condições de vida do ho_
· -·u 0
a preocupação de dar-lhe elementos mem rural e aornar mais atraente e rl~. nr~-ducao do campo. em nosso País.
o S1: AfiZ: 0 F ta
p
·t
pa:a prcduzir. hoje, 0 plano estabe- estável o seu labor".
'1/Ir.s. nobre Senador. o grande pro- E a
•
· '
on na ermJ..c V.
lf'cldO para o Nordeste, pela SUDENE
blem:~.. oue não foi atfl hoje re~olvido _,x. um aparte?
é ex.atamente o contrãrio: pretende DA MENSAGEM DO PRESIDENTE no Hr~<H. f. sem dúvida o do homem
O SR. VASCONCELOS TORRESIccalizar, fomentar as ihdústrias nos
JANIO QUADROS, EM 1960
I!Ue. se dedica ao cultivo da te'rra. Com Dl'\lzer.
cent!'O.o; urbanos, com abamlono quase
"Não" há dúvida de que as ativida- , :f::.o;te. sem dúvida. o grande problema.
O Sr. Atilio Fontana - Tenho ob~tal da zona rural. Sem agricultura 'des agro-pecuárias não foram objeto • n nosso Govêrno jamais se preocupou servado, freqüentemente. nobre colega,
)ilróspera não há possibilidade nem da até agora de esfõrço governamental ""i~mente em po<sibilitar às gerações os próprios Governos estaduais. QuanCl'Mição de un\.a economia de sub>is- de grande envergadura, com o pro- ·. .;,,rn!i meios para um mrlhor conhe- do conseguem atrair lavradons alta1.,_
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mente especlalizajos, vel'Gadeiros co- t':m C\•>·: ,_;><;à» com o a.ssun!,.) fJ.•lC ·
nhecedores da atividade agrária, es- én1.to 11c:;:e •nstar.te. f~le deve ,,,, ~ntrangeiros quase semp:·e, oferzcem- ::!~.lado dev:ct~ruente c exi:~·e, de igu~il
lhes, até com sacrifício,
terras em :nodo, a atenção de nos.;as. autoridaque V. Exa.
condições excepcionais. Is&o se veri- des. Os ag,·icultores
fica no Estado de São Paulo, com a mencionou há pouco, que se inti~ulam
colonização holandeza, italianá e de dt> lavrador·ec;, êssl';; f·cam na. Guan,,outras procedências;
no K~tado do bara, em :::ao Paulo e ol!tí'J< Estado~.
Paraná, com a alemã e L· mbém com •1li!IE!1,ando o núnH'c'll .:ic con.,um;a.:t'eS. que dt'i1cnclc:n da prodtitivici.\Je
a holandesa. O mesmo ocorre com ao C'l<JJPD, enqmmto êste, suporta, pa _
agricultores de origem jaP'milsa. fts.ses cificamente, a injustiça que contr;1.
homens, quando de posse da terra, ele se comete dia a dia,
•
mesmo de pe<IUenas áreas. conseguem
Relletindo tõdas as tendências do•.t·
nrod 1 1~lr ~>m_ escala apreciável, contrl- trinárias; com elementos vindos ;le
lmindo, portanto, para o enriquecl- tôda:. a" l'01:'iões do Bt'a&il; tendo ~m
r>1Pnto daquelas unidades da Federa- seu selO, figuu;; represrnlal;Lts ié
~ão. Jft '!"iio se pode dizer o me.omo tódas
as classes sociais; cont·mjo
m;111to a TP··'tn_<; -1e no.ssos pobres pa- com valores exponenciais de nos;1a
trícios, ·que, embora, às vêzes. po-s- .~ultura - jurista, economista., soei:)&Pindo terra, pela falta dos ensina- logo~. historiadores, bem como com
mNltos da té~nica da :owrirultul'a. in- '.ndusrriais, comerciantes faz, ;1ci :;--;s,
t': ~~? .. ':~veis à sua a~iv!d·1.de,
vivem etc. -- o Congresso Nacional tem de•
· · ~·vt•~menl·n. em cr>ndicões preca- bat;do constantemente o a;,sunt.o, ~i•·í.· :mas. A.!'sim, em no,so entendi- vre das est:·eitezas do dogmati,mo,
ll".•nto. o probl~ma não é propriamente ~gindo à política sectária, vendo o
o da terra. Devemos votar uma re- probLma em todos os seus aspectos ;>,
fr,·ma.
até me~mo uma. emenda à iObretudo, ~ suas c;~racteristicas br.L
r'n~-1.~~ i'"irão. D3.!'11 coibir as esnecula- sileiras, ou seja, atendendo às no>SriS
r-ões com tE')'ras. Existem em la.rga realidades e ao nosso espüito cristão
f'.~cala. neste Pafs, grandes áreas de e democrático.
'~'·ra.s devo 1 pt~ ~ qne. apesar de requeSem enumera.r todos os estudps a
.. ·rlas. 'l''io r~rão_ sendo nprov~itadas, respeito, podemos, assim de pronto,
!TI?.~ gnar(kd3.s com a finalidade es- citar um projeto de Código Rural,
n~'111"tiva 1ie valorizaGão. Precisamos. do Deputado Silvio Pacheco; um ,:>ro·
•·"'•lm'!nte. de legi~lar. no <Pn~irlo de jeto de lei agrária do jurista Afrânio
de Carvalho, encaminhando ao Conevitar essas ~peculações danosas.
pito qne, em r~>((re. g!'ral, o pro''lema grEsso no Govêrno nutra; o projero
n'io é de terra. O Brasi.l chegará. um Nestor Duarte, e outros, todos intedia. R. ter trezentos ou quatrocentos ressant-es, embora ~em a profundidatie
milhfí··s ç!e hahitant.!'S, Então. pode- e a amplitude de uma vedadeira "e:;r··"l_~ pens~r em dividir certos lati- form.• estrutura.! dt nossa organiz.L
. :.ndif's. Ho1e. quando os próprios Go" çã~ agTária .
Mais recentemente, entre outr.1s
~·"~·~os I'·' a duais oferecem terras gr.a'":'o,n·c'.;fe. encontram a par da difi- .niciativa.s concretas, no -sentido h
<'Hidade da falta de preparo do homem Reforma, duas avultam. pelo seu ele·
"'Je deve cultivá-la, escassez de r'f' ~~ vado '.i:nificado e objetividad~: o E>1'ara propiciar condições que o e~ti :atuto do Trabalhador Rural, de iniCl<ll iva do Deputado Fernando J<er:n 1lem a trabalhar.
:-ari, já convertido em lei, e o pro.ie·o
:; ,., .•. VASCONCELOS TORRES- di" Reforma Agrária, apresentado ~o
o problema não há que ser confun- Senado pelo Senador Milton C8mpos
.Jíoo.
já aprovado nesta Ca'a I! atUitlnlclltP
'Iern razão V. Exa. qua.ndo foca- em estudos na Câmara dos Deputados
!::m o problema da imigração e estaA ; 1gestão do Presidente João Go,t.
belect: o confronto injusto entre na- lart encontrou, assim. no Congresso
cionais e aqueles, que são aquinhoa_ Nacional, inte;ra. acolhida. sendo ~et·
des com uma séri~ de vantagens.
ta que os representantes do povo saOproblema é complexo. Não .~e berão, ·com pl:Udência. sim, mas tam•
trata como poderia parecer à pri oem eom · a devida coragem, atend~r
meira ..ista, da pura e indiscriminada as ponderações do Presidente da ~e
distribuicão da terra, pois que 0sta pública, a fim de que, irmanados. ns
gerou problemas sociais graves. E' :!a Podêres Legislativo e Executivo ;;uon.
:mãlise estatística, que há um gruro pram cada qual em sua órbita •ró
oue monopoliza. a terra com a fina- prla de ação, as missões oue lhes
lidade de ~spe( ular. Direi louvandJ- são confiadas, em busca de uma ·;olt',e :.as palavras cie V. Ex a.. qu:J lucão definitiva para o problema ru•'ste • um mal. Ma·, até há aquê1es ral.
w:e não as esJteculam; deixam aban.
A alteração dos di;Jpositivos consrJonada"' zonas férteis, imensos latJ- títucion:JiS indicados é uma necessL
fúndios, ãreas imensa~ esquecidas 'lO dade. sem dúvida., pois sem e~a a
derredor da quais vive uma popula<:ão Refmma serâ uma ilusão. "De lato.
t~ngida pela miséria e pela !'o me. V.
comenta MRnuel Die~ues .Tunior < "R:e"~xa. , com a experiência i! e homem
forma Agrária" in "Sínteses Polític3.,
r.úblico, não ignora ~ue o qua.dro d-, Econômica. Social" - nQ 3 de 1959 1
io:tvoura neste País muito se asseme_ um processo de Reforma Agr\ria.
•ha ao do tempo da escrav8tura. ::::; mesmo com planej3m2nto ree:ion 1l
tarei a V .Exa. um Estado dco. comn por etapas. a.carretaria uma soma
rxemp\n o meu: e saliento que não aprzciável de recursos, de que .,§.o
~sto~l a serviço da agita cão. e que mp
disoõe o Poder Público. Para ~ssP
'ilio 'lO lado do~ que def•eiam a ,, . _ fim. teria a Administração de mob•!i:nrma agrária, em ·~onrordância. :nm zar ooa parte- da renda nacional ex~
., I~ r'" ia Católica. da qual tenho 'lr- clusivamente para atender à Reforma
'·nlho de ser membro. que prega ~ A~rária. Tal. po,·ém, seria impossíveL
'istriiJ'!icão cOtüta.tiva ua tprra. Ale<11 tPridc em vista a já previ..•;·-: aplica-•:~ meu Estado poderin .citar O'ltros
~ão dos rer._Jrsos nacionais. Ema ·u.
011a~. :nclhcr seria que cada um jJ'
urnentação constitui um" das form~>
Sf'nh()j·es se-- adores trouxesse um d~ mais ativas de resi::;tencia à Retm·mn
~•'imento ao vivo do q•Je ocorre noz
1\g:·ária. Em primeiro lugar, mesmo
~p.·Js l!:~,tadu~
cumprindo- se rigorosamPnte. ç;n ,:J!l
letra e espírito. o texto conF~Iit uciütH.J,
MeiõTJII} E-àr Padlo. 1llf'. como I
,;:,a,_ sabe. f' um dos Esl!ar!os '!'1a!,. não disporia a Nação dos recursos m
')l'ivile2'''F1Gs do país o ~Uf' diz · es- ~!cientes para empreender a desapr•)
o.:ito à ec·•n,.,mia, o q•tadro·é t.qmi:Jém 'lriacão. Em conseqUência, não se
c!p~.olaeor .:,m nto à situaçãL do rurL deve fazer a Reforma A~-rária, dada
11. impo~sibilidade financeira de arcar
~oh. do ~r~rnponês.
Agradrco n valiosa intervPncão .'t cr>m as despesas correspondentes.'' E
~-- Exa. r<.•.:dentement~. :> imigrr.f'i•o finalizando: "Tal não sucederia. enque, foi ·e·egada a plano flecundi:-io, tretanto, se, .havendo o propósito ·le
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L'ealizar a Refc~ma •• grária, se \lU·· do vias, r!ll ~-lltü .. "I = de m=rcados?
.:ontra~sero. tórmttlfB adequadas
pe Em Cui.;:t - p~L> cuJ<>S ;:!1r ~entes de·
a torna~scm possível sen1 o :igDr da. ·:!tn.:-itra-:-~e l!'t;.lt!~Jhta.s,
leninbta.3, co ..
cxl;.:·encia. cun;ltitucional".
mun~stas -- h'';.J'e uma .-eforrna a:;raEstá cut.o, por conseguinte, o Pre. "la. i:'•'iS .:c.sLa wrnal de esque!·da- que
sidente d.a aepública, quanC.o pede ;·enllu rm ma.:;,;, leio que a at.ual cJi~
1os congre;:';i.-:tas que estudem a pos· Gi'i!'J}; .o das • , ;as produtivas
em
o;ibilidade da reforma constlt·;,-::,,,,1, CuLa ~ a st:;,n;.:e: - granjas cu;ep9:-a dPito de facilitar a Reform:t
tivas, ;~ 'icü:.;a.s
antiga~ cooperat:E' e~{ato -lu e o projeto ~.-lilton Cam-· vas --- :L JltL l'.•'J ncctn-res, ou sejam
pos dispensou a alterDçâo con:stitn- 38.:31 km:!; caülp.•neses com menos
cional agora flugerida, mas a verd.1de jc 6'1 tiecb~·eóS - 3.544..900 hectares:
é que a exigéncia da. ira.leniZô.Çâo prt'• prup,.~ta:· os pl'ivados até 14.020 hecvia e ein dinheiro, para c:t'ito da de- ;ares -- 1.8l·L\JOO hectares. Total aa~~
.,:;propriação do imóvel, é algo ê!Ue l~l'l'as ;:nodUtlHIS existentes ·~m CuiJa.
diticultal'ia tremendamente a r.;for_ ,:<;sJm "tlistriouidas 9.175,0íl0 hectares,
ma, tornando· a de aplicaçáo ;;:-~cár'.; o que sl;;::;!ica, creio que 91.750 km2
e de resultados duvidoso~_.
I Noutros paJSe.s que se decJar.'HI\ e se
V -- Os gra.ndes partidos politico:; proclamam soclehstas, tambem existe
não r:caram iusensíveis à fala presi- a propriedade pnvada. Mas, af.na' de
denf'.ial, e. através de suas bancada.''· conta-,, voltando para a.o BrasiL onde
na 2amara dos Deputados, .iá se pu- existem cerca- de ses milhões de quizentPl em atividade, buscando 11ma õme',ros quadrados de terras clêval:l•
fórmuln capaz de permitir uma re- tas: qual o tipo cte reforma agrá:ia
d~âo nova para os texto~ constitu- -~ue de.<õe.iamos?
clona,. imp2ditivos da Refol'ma.
Como deve ser feita? De modo a
,-, PTB' e PSD e a UDN cada um'a ,,_·;mentar a
produção pelo au::ne::Jto
ele u<-r si. elaborHram projetos visan. da produtivlCiade àas terras pl·n o
do à moclit'ic8ções nofl textos dos :u· o,•m eotr.Ltm o •k'll dE: todos? !'. rerr_.r
tie:o;; 141, ~ 16 e 147 da Constituição. ma &~r<'J~·I.:t r-~-ol'•<'!'Ja os Ol' j ·l~m;:S
a fim de que seja po,sívfl di~cipli- e:·,,~WI< no Pais como muito.; faznn
na r. ém novas baseB, o instituto da crer? Contesto! Apenas um jos meio.!
Para .a somcão dos orol>Jémas ..•
-Jesaprop!·iação.
o projeto que ora temos a homa O SR. VASCONCEI:os TORRES
de submeter a 'elevada apreciação do - De acórdo com V. E)(a.
Senado -~ uma sintes.e dos elaboradus
o sr. AurPlzo VIana _
mas ou e
por aque.es tres partidos, com .JgclrJ:o; oodt>r'a tornar-se t'
···
·
-'
modificarões. Atendemos em ,~ssên'
. .
a e _uma pa.nace1:1.
.
.
•
Ha Pai t1dos Que esta o advogan·jo
c1a , ao quie i
tres ap.resentam rle hoJe, 0 preparo tecnológico dO hom~W:
1
com 1m, rp e.t.a.Ido. J1:ldos. aqmlo q.IP,
. mesmo 0 da fa -·
rtata venia parf'ceu-nos dispen"á ve;. a;; t~rras d!St~ib ml• .as qu~ P?Jl_s;urao
No proieto do PTB. por exem,Jlo. ·
UJda.s ou .ediSoJibul,o·
•
·
. _ .
•
,
"'" ·
das.. em VIrtude de uma :eforma:
~~:V~~<~s,e~ 3 ~b~~;lc~~' 1 ~~dui~4,:i'~rl~~ a grana efetiva. Por que, advog:un ~s
>Jté um~- oarte~ de decr:to. 'ou ·n;P,~o lfs Partidos. a distribuição de terras
_
• o
. ·
,
,
. . .
,., ,
a mcapac.aade, aquelas que não as
.l.r> Je:-ulamento. Em altiFoo de co.1s- rarão Pl'OdllzJr? .'\ss'm. a.s teíTas não
11tu.c;lo cabe a 1de1a,--u termo. Q tun. rleveriam ser àlst 1.,IJ 1 _;d .
M .·.
rlrtmenl o. enllln. Poótenormente. de momento oportun · .t. as.
' a.,d. 1:\0
0
:H'ôrdo com a tf-cnica legislativa a áe uma retorma ' 0 ,e;u .. so~ .P~''Í: .. ~:JO
tn~:Pri' >rra r::~ulllda,
.
ma . . eculiariS.'Il11:~ alia la~.leJ,h.,il'.o prtilf.to da UÚN. prefennv:.s.
P
·
···
.1mda tm Iriação ao artigo 147, ~'1'1s·
O SR. VASCONCELOS TORHES
tiíuir a expresnio "3 União de1;~ra - Muito bem!
ryromover a .<;tlll: justa di~tribuicão'' o
O Sr. Awe/w V uma
Wda
que dá mais pnfase ao p!·obl~ma e no.<sa. espeCI>IÜI'..:o ma, porque S::ll110.!1
onaiH confianca à ação ro Estado. alén1 '1111 contl!!ente.
r!l' mrll1or se a)llBtar ao espirita io.
O SR. VASCONC'ELOS TORRES
~efo:•"a C>.uc stJ pretende.
- Pl'nso t.amtJem a.,s:m.
-i·cndrndo. por outro lad••. à ponO Sr. Aurélto T11ana l<'oJg·o em
1eraçHo do PSD. qtte jub;a in,atbfi· ouv1r esta ctec!anwao de v. EXà.
tório o limite propo~to pelo Ext>Clltivu
O SR. VASCUNCEI.OS
e pe! , PTB para ~ corr· cão do valn.
.TORRES
•nonetár' do~ t itulo:o de divjda públi· - V· Ex a· IJem sabe. pelas ~llll\'ersas
ca cm qw' serão ind~nizados os pro ~~~u~~mos tido que afino cr>m .suas
oriPtã,·ios. cu.ios imóvei8 fu~·em des L
0
propdados ro PSD dest'.iaria a cor
Sr· Aurt>tto Vwna - Aqui se dist"cão de valor equivaJ·nte à des· <t- cure a questã'.> de como deverão ser
'or.izacão da moed:tl. achamos. [l!'e· diStr,hmdas H~> tE·na.s ou exe·Jiltaaa a.
ferível deix~r eSEa matéria para ;e:· '.·elo;·nla agràna. Não aceito o prot··atada em lei ordinária. er.de ela 1" 10 ·conforme ;c o. Estou, por exem.abe mrlhor. t<mto m8is qrF, fll'lt' P 0 · em dtseor.:tancia com muito.s co'11enofl tro•·ic~mente. P. JYl~siv•'l 1. ·(• ·f~"-' do gTUPt> poiitlco a que pert.enmes•r.o que a nossa moeda se v1- eo. qua.._nto ao I'i'm sõbre o ari'enda101 ; _ •
mt'lltc compttl.o;ono. Acho que tal :e7 00
O Sr, .1urr>lio v;ana.
O 'lOill'C 'orma agrana em pa-rte alguma do
orador pe:·mite nm nparte'!
rotmrlo sena ace!la.
O SR.
PRES!DENTE
IFnendA
O SR VASCO:'-JCELOS TURH.ES Pois 'lã o
''oar os tímpano' 1 Pondero a~ nobte
O sr. 1'n-"lio Viano:
Hoje nu s:narJor Va-conceto~ Torres que d s•
Brasil. poucas são as vozes l'.Ie :-:e te- noe ?penas de do1s minutos para terv:u1tam e se fazem ouvir ·>mtra a 1 · •o r se· 1 d.
1déia da retorma a~rána. A
o "'·" · ·'
rscurso.
... .
historiado, Handelmal!n, há eêrc~ dr·
O SR
VASCONCELOS TORRES
cem anos.' num t.raba!ho de3~Hl'Jdo 8 - Obrigado, Sr. Presidente, .AgTadeter como teve, grande repere11ssâo no eo ao nobre Senador Aurélio VIana
Brasil Impér·o, já advo~·ava ~ rdor- ;>elo seu aparte feLz. que con.sub.stan.
ma agrária para o Bmsil. o que me C!a a Idéia expendida no meu discure·,tá preocupando é a mam· ra ;>col:• so e f<'le seria po,teriormente desenquai deva ser executada: como e com volvida. Entretanto, o Senador Auré.
uern as terras serão distrilJ1.urJ:1s cu :io _v·ana sabe muito i>em em que Pocedí~t··ibtudaF: que órgão se 2n<~-1:.·,·e· slçao me coloco, a fim de que 11ão
~ará cta execução da reforma. ToJo,; haja o que S. Exa. muito bem cla.ssiOs camponesE-s sem terra. vão poswir t1rcu de panacéia da reforma a:gtárla.
terras próp~ias depois de.s.<a reforma. HO.JC:, presto aqui un1 depoimento de
~orno a guns fazem crer. nu·:< a cJon•a- ju.~tiça i.\ V. Exa. Quando, na Cê.magogia deli•·ante e reprovável'~ A qms_ ra de que fizemos parte, examin:1m011
tão está apen(j,s na ditsribuição da o.~ inúmeros projetos de reforma agrâ·
terra ou também é tecno:o·~ICa, ou ria; foi V. Exa., éomo jurista - e
tambi>on f> cred4t.lc'a, ou tamiJI>m é de pode\'ia. se me perm:te - com tôda
st!os e ;;· mazens. ou também ~ de ro- .,,inceridade, confé·rir-lhe o t1tu:o Qut
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trazer para o domínio econômico a so- geral do problema da produção, a as- pram cM:t qual em sua órbita pr6pria preferível deixar. essa matéria para ser
lução dos inúmeros problemas de agro- pectos particul~rizados do mesmo, de ação, ·l.S missões que lhes são C<l"l- tratada em lei ordinária, onde ela ca•
nomia, especialmente em matéria de nunca se fixando numa maneira ra.cio- fiada.s, e:n busc.;. de uma solução de- be melhor, tanto mais que, pelo meirrigação, cuja prática deve ser incen- nal de organizar as relações de traba.- finitiva p:u• '- o problema rural.
nos teOricamente, é possível até mes•
tivada nas principais zonas agrícolas lho na zona rural em têrmos capazes
A altc~ação aos dispositivos consti- mo que a nossa moeda se valorize. ·
do país".
·
de garantir uma justa distribuição das tucionais !nr.'r <tdos é uma necessirla- Em substância, 0 nosso projeto a.ten•
DA MENSAGEM DO CE!.~F'E DO GO-~ terras e uma efetiva assistência, aoj de, se~ . .:lü.~:_r;:l, /'oi~ se~. ela a Ref~r- de· aos oh.íeOvos visados pelos traba•
V:f:RNO PROVISóRIO, SR.. GE'I'ú- campo~ês ·
ma sera u-.a J~sa~.
De . f~to ... "0 = lhos dos petebistas, pessedistas e ude•
LIO VARGAS, A ASSE::-.í:BLÊIA NA~tletanto, a R~fonl}a Agrária, I menta Ma~~e~, r:lleg.~e~ .,umor <.~e nistas, da. Câmara dos Deputados, de
CIONAL CON.S·TlTur:;rr; EM 19 ~'J. m~~mo com a conce1tuaçao que hoje forma., ~rana . It;J-,· Smteses Polltwa, modo que, salvo engano, e naturalmen.
'
Ilhe damos, esteve sempre presente na.> Er.onom1ca, Soc1al - nç 3, de 1959)
: "Num pais como o nosso, de exten- cogitações de alguns brasileiros em:- um proces3v de Reforma Agrária, mes- te aperfeiço:ulo pelos mais doutos. poso território, de zonas climatf!o:·icas va-' nentes. Joaquim Nabuco, por exemplo. mo com planeja!I.cnto rt-gional por deria merecE'r 0 beneplácito dos emi•
riadas e de recursos natura'<', r.;~. sua: ainda no século passado, pregava a i etapas, acarretaria uma stma apreciá- nentes cole;Sas. desde que concoc-dP&
maior parte ainda inexplorado:;, 31>! "democratização do solo"; Alceu Amo-! vel de re2u·sos. dr que não dj3põe () com a idéia da necessidade da. reforproblemas atinentes à agriéultura, à i ro,;o I.\wa, antes de 1930, referia-se iJ.: Pcder Público. Para ê:o,se fim ter!a maN~~~~~ci~~i~áde nos moveu, ofe•
indústrial animal e à exploração do aplicação do "distribuismo" ao re;;i-; a Admini.s•.•.·ação r:le mobi:;zar boa par- recer aos ilustres pares 0 presente prosub-solo exigem, da parte do poãer pú- me de propriedade. . .
! te da renda nacional exclus!v~mente jeto, que tem em mira, apenas, '!.breiblico, constante estudo e preocupação".
Foi somente porém
1951
! para atender. à Ref;Hma Agrana. ~al, viar uma solu,.ão para, talvez. o mais
:
. ~
· . _ • em. ' • com a I porem, sena 1mposs1Vel, tendo em VIS··
'
:DA MENSAGEM DO PRESIDENTE c;1.açao da. Com1ssao Nacwnal de, Po- ta a já prevista aplicação dos recuf- oério e urgente de nossos problema._
!Ji;URICO GASPAR DUTRA, EM 1947 l!tica ~graria (Decreto n? 29.8~3! de sos nacion.,i.~. Essa argumentaçáJ ''t base, qual seja o da ReformaAgrá•
5
"Verificando o povêrno a conveniên- ~ P~~rr{~~~o P~~n~~;?aJ~:it~e o;i~~{c~~ constitui, ull?-a das formas mais. ativas ri~om menor número de mem':lro~.
tcla de conter o exodo para as cidades Govêrn 0 em tô
"t' .
d de res1stênc1a à Reform·1 Agrár~a, Em
"
,
. f .. d
t
e de atrair para os campos parte da d fer·d
rnq ~ ma. ena, s.en . 0 nhmeiro lugar, mesmo cumprmd.; .. 3E rom um quorum maiS a.cl1 e se ·
população mar"'inal existente nos cen- e ~. a ao novo org_ao a lllCllll?-':lencJél ngorc~amente, em sua letra e espiri Atingido, 0 Senado. que já aprovou t.
1
tros uroanos ..:: oojetrvo que só poderá ~~ :s~~fg:m e Sro1et~s r~IaclOn::<i~~ to. o texto constitucional. não dispo ~~o~e;gs. dgo,.,~~n~\eec~~~~~~r àM;, A?.~
er atingido mediante uma substancial e o acesso à t~rr a pi~JJ~i~f.!O rll:gr~r~a ria. a Naçãc do"' recurso• ~ufi~ien~e' r.asa. do CrJDI!re~so no exame e enc-.evação do padrão de vida das popu- êste que norteou: elaboração ~:~~gi~ p,;ra err~.,nre.t-nde! a des:~ptnpnacao. :_m ~inhamento dessa ma~n,o; questiío rle~
cões do interior - resolveu tomar retrizes para a Reform Agrár· 8 n 0 consequencla: nao se dev? fazer. a ·ct e- fimndo logo 'ua posição frente à mesiniciatiya de legislação que f!'lc~lite Brasil", aprovada.s pelo P~esiden~ Ge for~a Agr~:la. dada J. lmposslb'!:.
ma. o que 3eria de maior importânci.Jo
ace~so a terra a quantos brasN.e1ros túlio Varga.s
:1e fmancena de arcar com. as. de,P~ para 0 pab.
ueiram fecundá-la com seu traba·
·
sas correspondentes". E fmal!zando
0 prcblem,1 é 0 da recuperação too".
As "Diretrizes", como registra Ma- 'Tal não sucederia. entre~anto. se, h<t- l'l.! do homem do campo, e isso não é
,
.
nuel Diegues Junior, "estabeleceram iendo o p~opósito de reallzar a ReforDA MENSAGEM DO PRESIDENTE um critério relacionado, de um lado, ma Agrária se encontrassem fórmu!R~ ·tPenHS um;> exigência de ordem SOl.•::tl,
GETúLIO VARGAS, EM 19~1
com a zona em que se localiza a pro· 'ldequada<; que a tornas~<'m possíyfll pclítica e eronômica, nem se circuns•
"Impõe-se, igualmente, sistemático e priedade, e, de outro lado, com a ex- qem o rigur aa exigência constituclu- ~::eve ~s f~•.;ntei~a~ _nafi?nais; 0 p,·o·
amplo levantamento científico, da es- pluração adotada, para focalizar o pro- nal".
,l-ema .e.tumlversa ·e Jnc U!t m:n elem~;~trutura e funcionaménto da economia blema da fragmentação do latifúndio
Está certú por conseguinte. o Pre!tt"' ;,, p;;pm '.!'' _ preJ?On era~. e. essen~a
e da sociedade rural do País, para ori- e da rea,;lutinação do minifúndio".
.-lr.nte da República. awu•no pede,- aos me nt.e C~Ist.ado, eis queh IZ respde· t
No Congresso, contudo, é oruie o pro- ~ongressístas que estudem a poss!bilc- "0. 1onzaçao · ~ pessoa umana o :·aen~~ .. ~ Administração e 0 Parla- blema tem obtido maior interêsse e dsde dn. rf'forma constitucional. para ~.alhador rural.
repercussão, o que, por sinal, não é de rffitc de facilitar a Reforma.
Retirar 0 homem do campo de sms
DA ME:-J'SAGEM DO PRESIDENTE extranhar, pois as classes rurais têm
~· exato QUe 0 proJeto 1v!1lton cam- pobres condições de vida atuais. dinCAFÊ FILHO, EM 1955
diversos representantes no Parlamento ~,n.~ dispensou a alteração cons•.itucio·. nificando-o mtegr~n<lo-o r.a sociedade
·
como um vaior ativo e positivo, é ta"A extensão do território e os di- e é a êste, afinal que compete, "ultima <tal agora 'U'H'"ida. mas a verd<J.de e rEfa que ~e in~lcreve na temática <1e
ersos graus de desenvolvimento nele ratio", debater, eqüacionar e resolver, qve a exigilncia da indeni:>:ação prE>v;a
l't'
..
. t
1: registrados. reclamam do Poder Pú- através àa lei, os problemas de base P c~n dinheiro para efeito da des8pro·
um. po 1. ICa 1mmams a, umca dcap <Z
1
;~blico uma atenção especial com refe- do país, entre os quais se inclui, pai- or!Hrão d1 imóvel. é algo Que difícul- de redimir os homens, nman:m ·0 J~
·:;rência à produção agrícola, animal e PJtante e a inadiável a Reforma Agrá- tarla tremendamente a reforma, t0•- cla.':ses e aproximando as n~~çõcs.
mineral, no. sentido d~ f. ornecer às po- ria.
nando-a de aolicação precária e de re.
Pens%ndo assim naturalmente ·tiz
ulações que a elas se dedicam, no
Refletindo tõda.~ as tendências dou- sultados duvidoEos.
o gran e Escntor L. J. Lebret: ''Co'TI~
medida em que se J·ustifica a ação rro- trinárias; com elementos vindos de
v _ os granctes partidos políticos parado ao movimento operário. é d..e
..
tõdas as regiões do Brasil·, tendo, em não ficaram insensíveis à fala pre:;:- <o movimento rural\ ainda mu;tJ fr<~~
ernamental.
a orientação
ew:melhomeios seu seio, figura.s representativas de tô- dencial, e, através de suas bancad,l.~ co. M as e· 1mpo!"
·
t an t e que se (le3envo 1v:t
ue
lhes permitam
aumentar
' ar· e de verificar seus nive de pro- das as classes sociais; contando com na. Câmara dos Deputados, já se P'l- a fim de que os valmes ligados "'l.
ução".
valores exponenciais de nossa'cultura seram em at.ividade, buscando uma fór· atividade nral assumam novB~ ~n
- jurista, economísta, sociólogos, his~ mula capaz de permitir uma redaÇli.'l mensões e ad;:uiram um rqnilibr!c l DA 1\IENSAGEM DO PRESIDENTE toriadores, bem como coin industriais, nova pará os textos constitucionais pericr quanto ao aju:,tammto us
!
USCELINO KUBITSCHEK, EM 1956 comerciantes, fazendeiros, etc. o impeditivos da Reforma.
transformações técnica~1. da amplia"A expansão geral da produção Congresso Nacional tem de':Jatido consO PTB e PSD e a UDN, cada umil ção dos mercados e de novc,s rr. J:i:,s
llgropecuária, para atender às exigên- tantemente o assunto, livre das estrei- de per si, elaboraram projeto_. visan- de vida ("'L. J. Leb:;rt - ":vranif2 ;til
elas do consumo interno e para expor- tezas do dogmatismo, !ungindo à po- do a modi'!caçõe,; nos textos dos arti.. por uma civilização sclidária '> . ;,;
tação, será igualmente objetivo cen- lítica sectária, sendo o probleiTla em gos 141, § lG e l47 ela. Const!tn.ição, a eonc]ui: "A organização comci2n1 e
trai, podendo ser alcançado através da todos os seu.s aspectos e, sobretudo, em fim de qnP ;;eja poss1vel dlSClpllnar do mundo rural po·de, sem dúv;cJ 3 ,,
difusão sistemática e racional do crê- suas características brasileiras, ou se- em novns bases, o instituto da desoa-· tornarse uma das esperanças de um'l
dito entre os produtores, da mecaniza- ja, atendendo às nossas realidades e propriação
. neva humanidade" .
O proje~c que .wa temos a honra ue
Pinaliza:~'io, se,J~-.nos permitido lem. ~o em larga escala das ati'l'idades da ao nosso espírito cristão e democrá"lavoura e do estabelc~imento de sis~ tico.
.
submeter à elevada apreciação do Se- brar e''sas maghlflcas palavras, dlri.
ttemas de educacão e assistência que
Sem enumerar todos os estudos a nado é uma síntese dos elaborados. po. gidas pelo Papa Pio XII à União ~:1contr:h•Jam pa.ra meihorar as condições respeito, podemos, assim de pronto, c1- aquêles três partidos, com lige!ra~ mo- ternacional das Associações Patron:lis
·de vid:' do homem rural e tornar mais tar um projeto de Código Rural, do dificações Atendemos, em essenCl'.l, n católicas", em. 27 de abril de 1941 :
atrae!:f~ e estável 0 seu la':lor".
Deputado Silvio Pacheco; um _projedto que os três apresenta m de c~;ndur ~~=
"Cada, homem, enquanto vivmte
de lei agrária do jurista Afranio e jeitando, tocos, aqui.1o au~,
a a
dotado de razão, tem realmente ::a
DA \íFSSAGEM DO PRESIDENTE Carvalho, encaminhando ao Congres- nja", par';cen-nos d;spensavel.
própria natureza 0 direito l'Undankn•
I
JA:-<tO QUADROS. EM 1960
so no Govêrno Dutra; o projeto NesNo projer.o do PTB, por exemp;o. ai- tal je usar os bens materiais da ter~
·~."N5o ::lá dúvida de que ns an,·:dades tor Duarte. e outros, todos interessan- gumas das medidas ali enlfme~ada,~ de- ra, sendo embora deixado à vonérle
tes, embora sem a. profundidade e a vem ser CJb.iet.o de lei ordmár1a, e at.é.
g-rcpecuárias não foram ob,leto até amplitude de uma verdadeira reforma uma parte. de decreta, ou mesm<;> 4~ humana e às fórmulas juridic.as ios
gora de esfôrco governamental de estrutural de nossa organização agrá- regulamento. Em artigo de constitUI povos o regular.se mais partícula~
krande envergadura, com o propósito ria.
d\o cabe a idéia 0 têrmo, 0 funda· mente na prática atuação dêsse di~
~e modemizá-las, de asslsti-las conveMais recentemente, entre outras ini- menta, enfim. Posteriormente, de reito. Tal direito individual não pode
~ientel'l'ente, de dar-lhe.~ pnfim. os ele- ciativas concretas, no sentido da. Re- acôrd(} com a técnica legislativa. a ma- ser de modo algum suprimido, nem
~vados níveis de prorht.ividade indis- forma, duas avultam, pelo seu eleva- téria será regulada.
mesmo por outros direito·~ certos e
pensávPis à expansão mais rápida. do significado e objetividade: o Esta- No projeto ~. UDN, preferimo~. ~ln pacíficos sõbre os bens materiais.
mais regular P m9i, sólida. da eco- tuto do Trabalhador Rural, de inicia- da em r~la~ão ao art. 147, substltmr a Sem dúvida a ordem natural deriv:m.
nomia naciÕnal" ·
tlv" do DP-nutado Fernando Ferrari. .iá ""pressão "a União deverá promover do de Deus, requer também a proIV - Como se verifica, todos os Pre- convertido em lei. e o projeto de Re- a sua justa distribuição", o que dá priedade privaa:a e 'J livrfi e recíproco
sidento" da República, como não po- forma A!l'rária. a.pre~entado ao Sen:1- mais confiança 11. ~cão do Estado, além comércio dos bens com trocas e doa.
deria rlP:xa.r de acontecer, têm-se preo- do pelo Senador Milto11 Campos, já de melhor se a.iustar ao espírito da cõ·_õ, como também a função regucupado com as questõe.~ agrárias. ca- aprovado nesta Casa e atualmente em Reforma que se pretende.
.
lanzadora do poder público sõbre amda qw1l tendo contribuído. no seu Go- estudos na. Câm9ra dos Deputados.
Atendendo, por outro lado, à. pon_a~- bos êstes institutos. Tudo isto nãe
·vêrno com maior ou menor amolituA sugestão do Presidente João Gon- ração do PSD, que julga insa.tisfatorHl permanece menos subordinaodo ao es~
tle, para o encaminhamento das mes- lart encontrou, assim. no Congresso 0 limite proposto pelo Executivo e P·~- copo natural dos bens materiais, e
inas, no .'entido de uma solução satis- Nacional. inteira acolhida. sendo cer- lo Executivo e pelo PTB para a cor- nao poderia itornar-se independente
fatória.
ro que os r~presentante~ do povo sa- recão do valor monetário do~ título.• do direito primeiro e fundamen~al,
Nenhum dos pronunclamP.ntos gover- herão, co"ll prudência, sim, mas tam- de. dívida públlca com que serã? ind~· que a todos concede o usa dos m·~s
namentais teve. contudo, c~mo se po- bém com 'l._ devida coragem, atender nizados os proprietários, cu:los 1móve1s mos; aJl't.es deve servjr para fazer posde ver da~ Mensagens Citadas. um ?>r. nondera!'oe~ do Presidente da Re- forem desapropriados (o PSn desela· sfvel a atuação em conformidade com
eun~o _Pfetivamente ref~rmista. todns tública., a f~m (~e que irma.~ados. os rh., a. correcão de valor equivalente à o s.eu escopo. Assim, somente pad.~·
l se l!m1tando, quando nao ao aspecto Poderes Le~1slatJvo e Executivo cum· riPsvalorização da moeda), a,t;hamos. riamos e deveríamos obter que a prG<1
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EMENDA N9 3
priedade e o WJo dos bens materiais 1 Em votação o p:·ojelo, sun p~·cjui§ 29 ?aindo do gab;nete receberá
proporcionassem à sociedade paz fe., zo das emendas.
. .
do Pr.csident~ da+' Mesa o seu !loDii-se ao art. 5? a segum: e :·edacunda e consistência vital e não
, .,
d "
.,~
. . cumento de Iden"1dade1 no qual este ,.a-o·.
.
. '· ,
Os Senhores o ena o. es q '" 0 arn ° , escreverá - "votou" - .segmdo da "
constitmssem condiç.oes precar1as, ge- . varo. queiram permanecer senlo.dos.' .
d d'
. b ·
radas de lutas e de invejas".
(Pausa).
uata o 1a e sua tu nca.
Art. 59 Em cada mesa receptora.
d
b '1
Art. 79 As 18 horas será terminada haverá: uma urna para receber oa
Sala das Sessões, L? e a n 11.t:
Está aprovado.
a votação e a Mesa passará a apurar votos; um livro para a assinatura de
1963. - Vasconcelos Torres. - Edw.>
próprio punho do votante ou a seu
Em vo·lação as emendas
os votos com a assistência de pelo •
b
ardo As smar. _ J·ose' Cândido Fer- 1
I
mênos três pessoas idóneas convida- rogo, por um mero ro da mesa quanraz. - Aurélio Vianna. -:- Adalber.to
Os Senhores sem.dore;; q~;c as 8pru . :las pura fiscalizar a apuração.
do não souber ou não puder escrever,
Sena. Eduardo Catalao. Szl- vam, quemam permanecer &·~E~.~do,.
aplicando-se ainda à margem da
vestre Péricles. - José Fel.iciano. (Pausa).
Parágrafo único. concluída a apu- assinatura a impressão digital do voBarros Carvalho. - Eugenzo Barros.
•
.. . .
, ração, o Presidente lançará na linha tante, ainda que alfabetizado em tinAdolpho Franco. _ Túlio Leite.
Estao_ apl·ovadas .. A maten~ n:á a, imediaca à da última assinatura dos ta indelével, por 24 horas cédulas em
_ Laerte Neto. - Dinarte Marzz. - . C,orrnssao de Redaç~o, a flm de Ied!-, votantes o seguinte: "Foram apura- número suficiente b!'ancas e azuis,
cattete Pinheiro. _ Sigejredo Pa. i gn· o veRcido.
·
, das - - - cédulas sim e -·- - não" tendo naquelas impressa a 'palavra
checo. _ Josaphat Marinho. --Pinte;
E' 0 seguinle 0 projeto aprov"- ' lançurá a data do dia e hor13; em .Que "sim" e nestas a palavra "não"; soFerreira.
do. que cai à comiosão de Re- ccncluir a apuração e a fara assmar brecartas para a colocação de cédtt·
d
por todas os membros da Mesa e pe- Ias, e um recipiente para a cédula não
a ,ao:
! ias fiscais que o quiserem fazer.
utilizada pelo votante.
O SR. PRESIDENTE:
PROJETO DE LEI DO SE?<ADO . Al't. so. 0 11.vro p~ra assJ·nr.t•ura d~us
§ 1? Junto a cada mesa haverá
dr,O U~-o~t;~rt~ddossu~,~~;~~oio~o ms~''
N9 45, DE 1862
:. \'otantss terá vinte- folha.s r.ubrica:iras uma cabina, indevassável onde será
nado, satisfaz os req,uisitos f·stc:belect·
Regula1:zenta a 1·;:;:ii'··uç~o de o:lo Juiz Eleitm·al da Zonr., de pró- colocado pelo votante na sobrecarta.
· b
o seu voto, sobrecarta que será ctepodos na Constituição <art. 217.
1".
pie zsc:to.
I prio punho ou a carimbo e nas. !Jr1·t
· d
',l',el.I',",s 1I'n'11a• da ~ua p:·Imen·a panna Sl1 a{1a na urna apropna a pelo pr 6 1'· 0
5o·.e 6c ) • para ser rece b'"
o CcngTe.s·óo Nr.ciono3l de2:·sta:
P 'iO votante perante a n'esa reooptido à consideração do Cong:·eêso N;:: os mesários lr-nçarão o segumte: "Pe- · t;ra.
•
"'
cion8.l, com tramitaçf,_o pref~crita no
Art.. 1Q O pleúi::cito exis·~do :r: ~.r;. : rJ.ní·e esta IVJ:esa comnJ.receram e vo§ 2o N
b'
arts. 358 e 379 do Regimm.to Int2rnc·. ~er t{)s ates pela CC111s;1twc:'o F • •.•. ,,. ! . aram cs seguintes cid~d2os", segumf0 · ta .ca
ma. referida no pará01
Se•·á publicado e encm:ünh8do. ,etá lttg~.·, .cm data flxa.Ja p2io Co;;-' ~':,-se da lmha nne:ilata a assinatura ~~ r:C~~I~~ t ~ spe~~a coaloca~od tlaambém
, ~· ona·l
' •·o'
oportunamente, a Comis~ão K:p:rh: "o·ra~·o
•· ·, I·"'-'
• ·
ao
· ·""nte ·
utilizadas. pelo votante.s Cc U s náo
que fôr desigmc~:c para sôbre êle s"
J\.rt.. 2? ~. real'zação do pleb:sc1to :
Art. !)9 Concluída ~. apuraçã? o lí-~
EMENDA N 9
4
níJ.nifestar. ,
i -:;,~ c.:?~a n1 cn:iante couvo:a~::~o por ea~- vro ae ou~ n·atü <? arLigo antenor seComparecem mais o.s srs sena. I tal. f!1mado pelo Pi'es;dente do T11~ <·à iT!ll2éióo H::> ~Jerviço de Est!ltistica
Ao art. 89
do;·e:::
I o~mal St;·;;2riol' E e:tmal e d1vul~ad,, :;o IBGE na cap;tal do Esteao
da
peh. imú,n:,:a e pelo rádio. diária- cm:~1abara para a apmaçi!o defini·ti- re~ac~;;; ao pasoará a ter a segumte
José Guiomard
mente. durante cs noventa dias pre- va do pronunciamento plebiscitário.
Art. 89 0 livro para !!- assinatura
cedentes àquela da ta, em todo 0 Pais.
§ 19 concluído êsse. trabaiho o Ser- dos votates terá
fôlhas rubricadDs
Edmundo As.smar
Art. 39 os Juízes eleito,·ais. ;,e,,- v1co de Estatística remeteráf#I'IO Tri., peb Juiz Eleitoral da Zona de pró·
Sebastião· Archer
senta dias antes da data fixada pat-.., btÍnal Superior Eleitoral o resultado prio punho ou carimbo e nas primeia realização do plebisc'to, organiza- geral da apuração acompanhado dos ras linhas de sua primeira página os
Walfredo Gurgel
rão as me.õas ncepto:·as dos vocoi. ao quadros demonstrativos ~as. votacõf\S mesá.rios lançarão o seguinte: "Pe·
Arnon de Melo
Quai.s funcionarão das 8 às 18 horas obtidas nos Estados. d1scnmmada- rante esta Mesa comparêceram e vodo dia.
mente, por municípios.
taram os seguintes cidadãos", seguinHeribaldo Vieira
do-se na linha imediata a assinatura
§ 19
A> mesas receptaras serão
§ 29 Dêsse trabalho
cada partido do votante.
Leite NE-to
co~tituídas por três cidadãos
pro- político poderá obter vista por dez
Eduardo Catalão.
EMENDA NQ f
·bos~ Que saibam
ler e escrever. os dias para sôbre êle formular qualquer
quais !lOderão se revezar tio trabalho impugnação,c
Jefferson de Aguiar
Ao art. '99
de forma Que este.'am sempre presen§ 39 Pe posse das impugnações. se
Benedito Valia dares,
as houver, 0 T. S. E. decidirá sôbre
Dê-se ao art. 9 a seguinte rectates dois dêles, pelo menos.
Lineu Gomes ·- Ull .
§ 29 Os Iugare3
designados para elas e pronunciará o seu veredicto ção:
funcionamento das Mesas receptoras proclamando o resultado real Elo pleArt. 99. Concluída a apuração 0 HLineu Gomes
serão todos os edifícios públicos (io biscito.
vro de que trata o artigo anterior e
O SR. PRESIOE!NTE:
Pais. federais, estaduais, municinais.
Art. lO. Os Partidos Políticos po- os mapas de apuração serão ·encam:Está finda a hora do expT>rliente.
de autarquias, sociedades de ec<mo- derão fiscalizar as votações e as res- nhados ao Tribunal superior Eleitomia mista, emprê.sas concessicn8rias l)ectivas apurações por dois fiscais. ral ou ao Tribunal Regional Eleito:.
Passa-se à
de serviço público, emnrê.sa.s parti- credenciados junto a cada Mesa re- ral para apuração definitiva do proOl!DEYl IJO hL\
~ulares, _qu8rtéis, estabelecimen.tos de ceptora, sem que êstes intervenham nunciamento plebiscitário.
mternaçao e de trabalho coletlvo. de ne. votação com impugnação, recursos
§ . 19 Dêsse trabalho cada Partido
Votação, em tumo único, do Re· I modo a facilitar o
P".y,unc;nmentfl ou protestos.
politico poderá obter vista por de~
querimento mimero 99. de 19G:l, dn povo, tanto quanto possível,
na
dias para sôbre ê!e formular qualem que o Senhor Senador Vas- mais expressiva maioria.
Art. 11. Na apuração final o Tr!- quer impugnação.
coucelos Torres solicita que sôbre
t
. .
t toei
bunal superior Eleitoral, limltar-se-á
§ 29 De posse das impugnaçõP.s se
o Projeto de Ji.ei da Câmara nú·
Ar · ·~ 9 .Terao ~IreJto a vo 0 · os
as houver, o Tribunal Eleitoral decimero 185 , de/19'6 2, que aprova 0 os. bras~Ie1ros mawres d~ .18
ano_:;. a corrigir os erros e as falhas acaso dirá sôbre elas e pronunciará 0 SPU
Plano Diretor do Desenwlvimen- 001 ta dor e'. d.e titulo el~J.O! al. cade. · encontradas nas apurações inferiores, veredicto proclamando o
resultado
to do Nordeste para os anos de n.et.a profls~wnal, cartena de t:eser- sem proclamar qualquer nulidade.
real do plebis<:lto.
19e~. 1964 e 1965, além das comzs- v.1sta das .f?rças armact!l: e de ldensóes constantes do despacho ini1dade em1t1da pela po'ríc1a.
Art. 13. O T. s. E.-- baixarã insEMENDA N9 6
cial de distribuição seja ouvi~a
Art. 59 Em cada mesa receptora truções complementares à perfeita
Emenda ao art. 10:
tambem a do Polzgono das Se- haverá: uma urna
nara receber os
- d t L 1
ças, anEes do p.ronunciamento ua votos: um livro para ·a assinatura de execuçao es a
e ·
Sup.rima~-se as expressões _ "sem
conussao de Pznanças.
nróprio punho do votante ou a seu
Art. 13. Do resultado proclamado que estes mtervenham na
votação
Em votação 0 requerimento.
rôgo,_por um membro_da mesa, quan- pelo T. S. E. não caberá recurso a!- ~~~.impugnações, recursos ou protes.
do nao souber ou nao puder escre- gum.
FMENDA N9 7
Os Senhores Senadores que o aprv- ver: cédulas em número suficiente
Art. 14. Revogam-se as disposiçõef
vam queiram permanecer sentados. brancas e azuis, tendo naquelas imAo art. 11.
(Pausa> . .
nressa a palavra sim e nesta a pala- em contrário.
Suprima-se o art. 11.
vra não: e um recipiente para a c'éEstá aprovado. A Presidência pro- dula
São as seguintes as emendas apronão
utilizada
pelo
votante.
EMENDA N~ 8
videnciará para que o projeto, que
y~dus:
se encontra na Comi:osão de Finan·
Parágrafo único. Junto a cada mes:J
Ao art. 12.
EMENDA
N9
1
ças, seja remetido à comissão do Po- haverá uma cabina ou recinto isolaSubstitua-se o art. 12 pelo selígono das Sêcas, antes do pronun· do. onde será colocada a urna pare.
guinte:
Ao art. 19 ·
ciamentot daque:e órgão. (Pausa).
receber os votos, as cédulas para a
"Art. 12. O Tribunal Superior EleiDê-se ao art. 19 a seguinte reda- toral baixará instruções ·complemenI"Dtação e o recipiente para as céduDiscussão, em primeiro turno,
ção:
tares à perfeita execncão de,!:ta lei
do Projeto de Lei do Senado nu- !as não utilizadas.
mera 45, de 1962, de autoria do
Art. 69 Instalada a Mesa 1'eceptora.
Art. 1Q O plebiscito exigido para aplica_?do, 1!-0 que fôr po..o;sivel, a !e~
Senhor Senador João Villasboas,. ns votantes, que ante ela se apresen- certos at6s pela Constituicão Federal g1s!a~o eleitoral vigente".
que regulamenta a realização do tarem, exibirão aos ~eu' lllembros um e constituirões estaduais ou por let~
EMENDA NQ 9
plebisczto. tendo parecer sob nú- dos documentos indicados no art. 49 federais ou estaduais terá lugar em
Ao art .. 13.
rne1·0 20, de 1963, da COmissão de desta Lei, as<inarão em seguida o res- data fixada pelo Congresso Naciom1l
Constiluicão e Jz,stica ·favorável pectivo nome. po:r si ou a seu rôgo 1Jor ou
pelas Assembléias Le;dslativas
Suprima-se o art. 13
com as emendas que' ojerece- sob O'l8louer mPmbro da Meõa, e rece- quando f r o r.a1;o.
O SR. PRESIDENTE:
números 1 a 9.
bPrão do Presidente uma céduloa de
.
p. ; 0 t
nm a rarh cAr
EMENtA N° 2
10
Está esgotada a matéria da pauta.
Ecm a d lSCl~~~o 0
J~
Cv
•
~ 1o ~.::'!,ltrando, em <:eg:nidc:. no GaAo art. 29
Em. nd s, (
Sai·
binPt"P '<olqdo. de~~sitarã na nrna ali
.
.
Há oradores inscritos.
expressão
"Pre~
Nenhum' dos Srs. Senadores desc- n,.;c•""'a !'\ cécl1''a dq ~ua f'"'( ,Jhq. !1?SSupnma-se apos a
Tem a pulavra o nobre s·enador Aujanrb fP~er uso da palavra, declarJ trnindf) p outra. oue lan~orA .~0 ,·eci- sid.ent~. do Tribunal'' a pàlavra "Sil.rélio Viana.
encerruua a discussão,
pi ente ali colocado para f>.s>P fim.
l penor •
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Quintft-Telra 1 b

' quem ob_edecer, a quem se dirigir pa(Náo joi revisto pelo oradon _ .se- re. soluçao dos problema.-; que _surg~m
nhor Presidente srs Senadores 0 e, no caso vertente .d~ Brási!ta, vem

O SR. AURÉLIO VUNA:

. .
'
·
'
atual l_?IStn!o ~ederal não tem representaçao propna no Congresso. Todos
nó.s ~ rep!esent•amos, _defendendo os
seu~ I~t;r.esses, que sao. nosso, e _do
Brall, mcelro, e _os ~ecuhares a .vi~a
~ . sua populaçao, a nc&Sa propna
:V1da.
Crises vêm surgindo em Brasília
desde a sua fundação, prill9ipalmente
depois da mudança dos órgãos legislativos, executivos e judiciários, para
que as características de capital se
mamre~tr,ssem de pleno direito.

A população de Brasília vem crescenao em pl'Dgre::;siio geométri•'· Com
cinco mil quilômetros quadrados ó.e
terras tridas, impi·odutiva.~. tudo pràticamenLe o que se consome em Brasilia 'h'ffi de outra.s áreas, principalmente do E~tado de São Paulo. Problemas até agora insolúveis vêm desafiando a arguoa, a intelígênc.ia, a
capacidade admini;,trativa dos seus dirigentes. Mas, há um que nos preocupa, f!Ue nos angustia, que nos inquieta: E' o da instrução e da educaçilo dos nossos filhos, ao lado do
qual situamos o problema da saúde
da suS. gente, dos seus habitantes.
Cri.ara,.n-se em Brasília Fundações
Educac.ionais, e e~sas fundações vêm
de crise cau~anao um mal-estar profundo na Capital da República. Fal. tam escolas de alfabetização p.ara os
adultcs e para os menores. O curso
médio funciona sob crises que se sucedem.
Srs. Senadore~. ,ão acusaClos os professôres ae Brasília como autores ou
co-autores dessas crise. Há um êrro
de origem no que tange ao sistema
de Fundações, que, na verdade, não
vivem dCs auxílios que lhes destinava
os pa1·ticulares, mas exclusivamente
dos cofres públlco.s.
Trasladou-se para 0 Brasil a experiência norte-americana. Poderia ter
sido a experiência inglêsa, a alemã ou
a francêsa, pouco importa. Nos Estados Unidos os milionários doam verbas vultosas para a instrução do povo,
através das fundações educaclonats.
O sistema vigente naquele pais para
arrecadação do impôsto de renda e
sua cobrança induz os milionários a
-destinarem êsse:; sf'tores da vida ceietiva substanciais Importâncias. Por
espírito humanista ou por lnterêsse, o
certo é que, na sua generancta~e, prefere~ êl.e~ f~zer o ~e~ rg~n o. m~n~ ~mpos c o que aze- o i~a~es dto
Esta 0 ' pe{h0 p~ga~!ldto do rl _u ~ ·re o que
e e exigi o por. e1. ms,
os nossos legisladores resolveram brlncar com e. realidade brasileira. De;;cobriram que no Brasil também a legislRção do impôsto de renda, ao tempo da votação da lei que estabeleceu
êsse sistema no Brasil, animaria os
homens de fortuna que quisessem contribuir para a f'Xistência de fundações
educactonais no Brasil. Descobriram
que se multiplicavam por êste pai>:
os miilonários, os multi-milicnârios, e
que, então, desprendidamente, o nôvo
sistema terlf! um desenvolvimento notável. As Fundações educacionais muitiplicar-se-iam ·por todos oo quadrantes do território nacional. E Brasiliá
foi a ccbaia. Dooganizem-se as. Fundações, vivam as· Fundações, desenvolvamse as Fundações.

surgmdo. Devem dlngu·-se ao PrefeltC? 0 Prefeito tem cer.ta do.se de autoridade sôbre as Fundações Ao Presidente da República? Ao Presidente
da República vêzes se têm dirigido os
interessados. Há um conselho' craido
para dirigi-las. :f:s.te Conselho, porém.
não tem a autoridade que se proclama e que deveria ter.
J,louve uma crise, em março de 1962 .
quando do aumento de autas dos Professôres. Tivemos uma greve em busca de residênt.!ias. Ao professôres vmdos de todo o B!'&1'il cheios de e.operança - e eu me lembro muito bem
de quandc aqui cllegaram - prometer-::m bom salário, residências condignas, nm lar onde ll'1dessem viver co-m
a família. PrcmeL~ram-lhes deccrmiILHlo número de aulas para que pude3sem, Pas h<1ras vqgas, estudando, servi:· mcH·or ao B1asll, instruir m"lh01
os hit>nos a êles con.fiados. E aquêle;; que os convocnram, para que em
Bra>i!ía sE· fizesse uma expenéncia
novs, mnn Brasil nôvo que se c!'iava
falhanm. Dai a razão
greve em
bu:•ca de tesidênc:u.E; dai a greve contra o p.umento do número de aulas.
Outra crise, Senhor Presidente: a
renúncia em agô~to de 1962, de todos
os D>retr,,·es do ensino médio. por f·'llta dP recursos ur;:-a que a Fundação
funcomasse a contento.
Para 0 reaparel:lamento dos educandárics rerou a Fundação outra crise
que e~lodiu em ~etembro de- 1962
·
O Plano de Emergência do Mini!iténr O·?t Educacã) e Cultura - :.vlEC
- phra Brasiliá, provocou nova crise
em novembro de 196 2 .
A seleção de professôres causa out:·a
· crbe, jú em m-arço de 1963. O salário
e 0 p-agamento mensal da Funda-ção
têm so:ução no gabinete do Prefeito.
Sofrem os profe.s-:ôres e sofrem os
n<>ssos filhJS - os garotos e os jovens que, fixados em Brasília. desejariam estudaJ". Houve até mesmo uma
crise sui generiss alunos de certo Educandário resolveram fa-zer uma greve - uma greve! porque queriam estudar e não havia quem lh.es ministmsse os aulas que desejavam receber.
F;ssa greve creio que é única. no mundb inteirai
Srs. Senadores. há quem diga e advogue a tese e.3drúxula de que 0 Senado da República não se d;veria
preocupar com êsses assuntos, porque
é um órgão auste~·o demais. e a sua
austeridade. o eliminaria da análise de

Abril de 1963

Estas informaçõrs as r~cebi de fonaté prova em contrano. idóneas
e msustJeltas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Brasília não tem acumulação de capitais
privados. E' uma Cidade que nasceu
agora. Tem cêrca de quinze mil· desempregados. está coberta de mocambos a sua população marginal é enorme e as Cidades Satélites ainda não
estão definitivamente
organizadas.
· Conta com u'a massa e um povo ousado e vibrante. que reivi~dica.
Todos os bon..s aventureiros do Erasil. os que arriscam tt:chJ deslocam-se
p-ara a Capital da R''pública. Brasília
Porque S'e prociama-se que é a Cidade
da Esp2 11nçtt e náo co:1tecto. Mas,
.sem recur.sos vultosos p"ovenien.es dos
trabalhos d-as fmprê~·as privadas. como poderemos aceit:u n existência
destas Ftw.dat:ões que .iá esta.dam fechadas há muito't 2 mpo, não fôo_, 2 m
os recursos (]l.le o' Fo::lcr Público a
elas deslinet?

1

te~.

A organ:zação 2stá vrciad.:l. de~d~~ sua

o:·i6·-nl. Tcn1 o

ct.,

1

t

Mas as noss:.1s Fundações são típl·
cas, têm ca rocteríst.icas caboclas, nossas. Não sãn o;; particulares· que a,
sustêm. que as sustentam, que promovem o seu de:<e:wolvimento. :ll:les tomam nome de batismo próprio. São
Fun?ao;;ôes qnc ~unci~nam co~ . o dinhetro do pcwo tecebl?o do Elano Fe
dera!.
Os seus proff','~ôres que lhes pre"tam serviços n1í 0 sabem, realmente, .a

(Seção 11)
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.Q.e

deiras

br]S~leira,'-: 1

dez. E

que:>~' íll

de connn:,n,t· d>: di ·ert:smo, d ..
isso e nada re~olve1n!
O Sr. Atilio Fonía•w f.u:·rrâ't Ai;Tári1 ...

O SR.

AUR);~LIO

N;;m a l-::c-

VIANA -

mas cisamos de n:a:s espírito de
au-

P12.

b;·:csilic,~1-

d2, que sefá uis.do quando fotm· s n·
o:Jl•mia financeira, nilu t~m autono- ,Jazes de resotver é.sses problem<J.s c, •lmia ~concmica. nem tPm autonomia eiais. Devemos amar a noésa l::an::tr::!·ór;ria. Dai ao> rrbes que vem ~urgin Ta, porque é
sirnbolo da Pátr:a, mas
t!o.
não há' bandema para ning·üém amcn 1
Estamos
criando
uma geraç8.o qne <>e
Dizem as es:atisticas oficiais: Em
oito_ colégios quE_ consti_ tu 2m. a Fim- amanhã lhe fôr perguntado: "destas ·
daçao de Bras1lla. frEquentam 0 Cur- bandeiras q !e aí se encontram. qual
so _Médio 6. 459 (seis mll quanoc:ntos a brasileira? ela nã-o s-aberá respJnder .
e cmquenta e nove-' alunos di,tribuidos Que vergonha! Que tristeza! Quc:sa
em .218 <duzento.s e d2zo1to) turmas düia, que n~useas, dêsses pll.tr;cpan_
- e agora ate:1ten~ às S:·s. Senadores! ças ou patnotetms, com licença do
- que estudam em 78 !seten a e oito1 Mestre Ruy, po.iticalhos, ou politiquei.
salas de -a::". Seis ll1il quatrocent~.s ros, com licença do mestre ba1ano
e cmqmnta e ncrve aluno5 estão à es- que . i~c·apazes de resolver próblem'c~
iJ!Ota de qLte -~ejam construid-os mais cructais, J~vam o povo ao desespêro e
do desespero a quantas idéias esdrúill <noventa e quatro! salas de aula. xulas
surjam. ·E depois reclamam
O Centre de Educação Midia, por como o Califa Boabdil, que chorav~
exemplo. tem nece~sic.acJe u:·geute de a yerda de ,Gr-anada, e a sua ve;ha
trezentos -o ses.,et1ta e ci.Jco carteir•as· n:tae, olhando para êle, dizia: "Chorà
rL trezentos e &~sstnta e cinc-o cadei~ f1lho, como mulher, aquilo que não
ras, de ·iezoito mesa~ para p.-ote~sores soubeste defender, como homem".
~e dezo:tc carteiras para professôres,
Sr. Presidente, nobres Senado:·es,
ue .quati.ocentas cademas para 0 au.,..
dllono de dez quadros-negros, de oi- vou parar, porque quase não me suporto
ouvir sôbre êste assunto. Minha
to mesa.s para máquinas de escrever,
de ru·quiHJs de aço, e nobres senado- revolta chegou ao paroxismo Não sei
·es.até em.smo de uma bande1ra bra- o que dizer ãs n')Ssas cría~ças aos ·
sllEu~ pa:tJ sel· hasteada, em llomena- nossos ra~aze&, a êsses professôre~! se
sem a f'atna -comum. como. sfmbo)o n~o anali~armos êsses problemas, se
dessa me.:;ma Pátria nos dias jP gala ~ao -soluc1onarmos o prob:ema cm.
nacww<l de festividade, de orgulho cial, a questão volta-se, imediata
nac~onal, cie vida 1oacional, de prazer mente, para o problema ldeoloo·icO:
rwc;onal; de comemorações jl1s datas ou ê e. extrema-esquerda ou é ao ex:
tr~ma-direita a acusada, e nós, demo.
naciOnal..; da História nacional por- cr,tas, estar.1os no meio dêsses do·s
q~e povo. sem História . ainda ' povo ped!l.ços. de pão, como um saco ci~
nao e~ Nos temos a nossa História
que nao está ser. . devidamen'e pro~ queiJo a epera de que o rato coma
O Sr. Wils?n Gonçalves _ 0 nobr~
clama_na no.: feitos dos no&Sos ni'enti'sorador permite um aparte?
t
'
as, c~ no1bo~ [le:·óis. para conheci_O SR. AURÉLIO VIANA - Pois
mento da nos.sa JUVentude.
nao.
Necessita o Ginásio do Plano-Pilôto
O_ Sr. ~ilson Gonçalves -V. Exa.
da mesma coisa: trt::zentas carteiras, expo.e bnlhantemente a situação dedoze estantes. tr.::z~~-'as cadeiras; vin- P!o~avel e~ que se encontram os c •
0
tr e cmco mesas para máquinas de legi~s aq:_u em Brasília. Ora, se na.
e~crever vinte .. cin~ cadeiras, arquiCapital, esses assuntos são tão desvos de aço, etc., etc._; cem cadeiras Clll'a~os, como acreditar na sincerida.
p~ra o auditório. quatrocentos escadeo de.'i>Ses meE•nos que dizem, querem
~I~hos para oo vestiários de educação
resolyer o problema no .interior do
flswa. mesas ;J·&re e. biblioteca.
Brasil?
0 Ginásio Indn:strial de TaguatinO SR. AURÉLIO VIANA _ Exaga: mesas para prcfessôres. vinte; etc. tamente, nobre Senador, _é 0 que tJ
etc., m~sas pr!l-nchet&s (é o Ginásio povo pergunta e clama. E a angústia
Industrial), fogoe~, cantinas para e'tlu- n_.oss_a, dos que nós consideramos aucação pe.ra o laJ.', material para tudo tenticos democratas é porque não sa.. .
.
·
Ginásio Indu.stnal do J. K. o bemo~ como responder a essas inter.
Cna_dor ---: quarenta m~sas para pro- rogaç~es .. Pol' que não vamos às pra.
fess()res cmquenta ca<Cl"lras para pro- ças PUblwa.s conclamar 0 povo à defes'>ores nove mesas para secretário, fesa das instituições democrát'nl~
contra aqu~les que a.s traem e que~~;;-1 _
qu~dros-negros, esta_ntes p.ara. biblio- nas
des.t~llldas?! Porque nada temos
~~:a arqmvos, fogo-es e ass1m por
de. . PG.eitryo e apresentar ao povo
u.,ntc.
Creio que é a única resposta. Pergu~t:
Material. Neceosidade urgente de tar .me-á _ a!g;tém obtemperando: v.
material. de tôda ordem. em tôdas as Fxa. entao nao vê o perigo da direita
escolas, diz o Relatório ofiola.l - vara ou da extrema. esquerda no Br a si!?

o

I

questões desta natureza.
Creio que as soluções dos problemàs
económicos propiciam a melhor organização do Estadc. No entanto sem
educaç:.o - que nãc é só instrução
como todos sabemos - não é possível
melhor organização que venha atender às solicitações de um povo, de
uma geraçap que vive em uma época
diferente. na era da tecnologia e das
conquist.as sociais. Sou dos q..te pensam que a nós, Senadores compete
analisar ê'sses problemas todos. Rerebemos um apêlo para fazê-lo; fazemos·
e faremos isso. Brasflia tem que se
organizar. Se a cabeça da República
é do.w,rganizada,
como funcionará
o corpo?
.
•
A Fundação Getúlio Vargas presta
grandrs serviçOS ao País. É uma instituição que possui rendas e recursos.
próprios patrimoniais, mas 110 en-~
sino 0 exem lo merece análise. Pelos
dado..• que cohgimos, mantendo um colf:rio em Friburgo. cob:·a dos alunos
não sei se de todos anuidade de cêrca
de cento e cinqüenta mil cruzeiros.
[ Tem duentos e cinqüenta alun8s. e
apre;,enta dejiçit enorme
1

no~n2

n ·.o é. po::quf !18_o

.<:<ue possam sobreviver essas escolas.
E a•;r;,scentt.: "até o !im do primeiro
semestre letivo" E ·aqui vem a relação. é material para laboratório, para
curso de electrónica, para cmso comerdal industrial, educação para o
lar. educação física, música. desenho.
bib!wteca, reparo:; l'ros prédios - alguns dos q11llts estão se esboroando,
vazamentos .. vidros quebrados, beb:douros inu:mzáveis, persianas deJ'eituosas, im,•:alaçôes elétricJs p ecári? s
apnelho.s elétricos. mobillá,·io~ o)nrelhos <unitários. Conduçlk pa ·a os
professôres pràticamente náo ex·,:.',
Acêssórios i:n!i.spensáveis: Ginásio lndustriay-J. K. -- b2bedouros pl: a
para Ós Ginasios .df' Taguatinga.
Pl:lro-Pilô'.o, Industrial de ~o 1 ::·aJi
nho. Giná,tc :-.:oturnu do Núcleo B-'ndeir;; n te. sirenes pHa todos êles. B :• n-
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que Lem idnlo;:;ia e aqueles que não)
a tem.
·
0 Sr. José Feliciano -·Permite V.
Exa. um aparte?
0 SR. AUH.ELIO VIANA Com

Sr. Presidente, há crise no campo mais amplo campo para o atendimenda Saúde Pública. Quantos estão mor- to uas n~cessidades dL povo sob o as•
rendo em Brasília, E' uma tragédia pec~o da improvisação 1egal, da soluo que aconte.:!e. Crise também na çáo brasileira de improvisadamente 11e
Fundação: trata-se da saúde!
c~mar qualquer provrdêncJa para atenAlguém ncs soii.;itou, nos pediu que der naquele !J?Stan~e o _re?lcmo da
pntz~r.
nos u.ní.s.,unos para 11. solução dê.sses populaçao, Assrm vrve Bras!ha neste
o ,)i", José l?clic;ano _ As palavras problemas
I momento,_ sem orgamzaçao Jegal adJ:
d
. . ·
. . .
mrr,;strat,rva, sob a ameaça llO IJltl>IOr
·e >· Liil. se n:ve3tf·m e p!"ot"uw.l.a
Fr<c.~c .:.::s Sí•úoCGna-los, encarando perigo que pode exist::·, ll, a.si;:;;a, to-·
gi~t·•• üacle não ap\!n<~s quanto ao as- a stiW a b·ag~ora orusHeua, a tra- tal da administração ~.to DJ.s,,·,,u E'e·
pto~lu na·J;vnal, co1ao e sobre"udc géúia Gê~>~e pais, v:tima _ e já hoje deral.
,
_ ,
li mt;: to au aspecto local. Brasília, esta se püue falar m.>to, sem 0 temor ue 1
.,
r.
o
d;ú1 úe expel"i.0ncia, vEm sofrendo na ,;f:r Wé<.;lHpl"ec:lldido _ ue mo 11 upólfos
O SR. AUR:ELI?. VIA:\ A --- .··.alt~m
:ma \"ida adr;ün;.,:.:·:c,êivú um "di.multo extü!lv;> e inLcrnos também; mter-l1 po~ ~auto, os mstru..ne~·:C·': ,':':~er~o-!o
tal' ((uió, Ul'llolJ de pvucv tempo, de nac.on" 15 e nacionais, que impt~c.m tnueguemo-los . _aos .. G.lhf'.,_oo•auo ..~.
1
En1 Perna1nbuco, lá n1~S Alü llü 1tt'~ .. :te
1
- uma cidade de qa:.1se o:t?ce.11 us ~~:~~":.~:~:~_,~;~~~~~:sdec,;~~<~,n~ ~:,~~:,;~:m: 0 se.. d.:i<:il\ o. i ..~nento homogl}!lco. / :;.~~apa~~e q~:~t~~r~~~~ Q~ ~"~~~~~s~ _
mil habitanres - cérca de trezentos e ção ao puvo que llaiJ,ta e~éa <.;upital.
Ma.s, ~~·!viu Romero já o di:::.:: era. ~·tui·,6es educacionais ó.e Br«.cliia, que
cinqi.ient~ mil p:o::s·Oas acordam sem Tanto isso é ve1cíane que, num wvan- ~:11 li.>•,. .c; naquele tempo uão se: tS.>as fundações, se não vudcm woresaber como comprar o p;·i!,t~iro pe_ tamento a resp<:ito da 1•undação :Edu- falava em comunismo ou naciomuj,- viver nem viver como funCtaçucs, sedaço de pão para suciar a fome pt'la ~:acional de BL"así!ia, que está em CU;>!"- mo 110 Brasil. Só se falava em pa- J:ll1l entregues ou encan:padas pelo pomanha.
·
me projeçáo nest .. s diéC:'·, v~.iJ';._;:\,n(;,_ ·.,riv~l;,;tlo, Huje, se diz que. o 11aç1;.;- uer púol"co, para cumpr•mt!IHO da
que o on;amerito daqm:h~ entli.h:d~ é .u~.:~.,,,o e o putriotismo com jane1:1s m~ão a. que ..,e destmam. i.''ilhos de
Novecentos mil indivíduos mor'lm superior ao orçamento de cclrca de 14 llU"~'''' da compreensão dos prolilemr.s nmcionarios do senado que querem
nas favelas im11ndas da nossa G'J:l.· unidades da F•ederac;io brasileira. E fUI<I.ú:fr.CHtais do Pais. Portanto, ago- esLudar, não encon(c·.ua vugCl<;; filhos
na bar a, a ex-Capital, da República.· mais, que um aluno-ano, no E;;Lado ra, noines Senadores, nós que dese- de funcionários em geral, de operarios
Nã::~ há esgotos. Na mor parte je~a;; do Piauí, deverá ficar aproximada- jamos que Brasília cresça, que a Ca- têm direito à illStrU<;áo, tem :.t:ceito à
falta água. Cêrca de qun tro milhões mente em oito mil cruzeiros, enquanto 1Jiü:1 da República se firme defini- educação. seria então um dos fins da
de pessoas vivendo num exíguo ter- em Brasllia, na Capital Federal, onde l•Viimenõe pela.s repercussões . que já uo:;sa existência, da no.ssa vivência
ritório de m~nos de mil e oitoc;)nt<J.S o;; t.titabelecimentos escolare;; llâO vem trat:emio ao grande ir"t~rwf, ao Brasília·, a organizaç:io do_ sistev.na.
quilometras quadrados - um aud!;o c. 1:struidos pe:o Govêrno Federal, grande va<.10, pela ocupaçao, pda educativo de Brasília, para atendimendo Senüdo I"etificou, ontem, para :~u atrav~s do Ministério da Educação, po:>se do Bnu;il desconhecido pt:lo to das solicitações do nosso povo, da
quatrocentos e poucos qu:Jomelros ou pela NOVACAP, .onde as instala- Bmsil cunhecído, nós desejamos que nossa gente e para que provoquemos
ções são concluídas e entregues à E'un- Brasiiia sobreviva, redimindo-se dos o desenvolvimento cultuml, o desenquadrados. E' a cidarte vertical.
dação, um aluno-ano e~ tá por mais seus enos iníc;·ais, de origem, cum- 1 volvimento economico da pátria co•
Fa'ou Be aqui de Brasília. Ouvimos de cem mil crm~eiro~,! Por aí se vê prindo ~UJ. missão histórica, promo- mum na sua capital em Brasilla. .
atentamente dois d1scursos pronunc1a- o di!'larate no emprêgo do lilnheiro vendo o desenvolvimento harmônicu
. ·.
·
dos por um co,ega, o nobre Senad0r público nesla Capital. onde as normas do País para que não haja, de um
O Sr. J~sé. Fellcwno - nobre seJosé Feliciano, representante do Ks- mais recentes de Admini&tração Pú- la.áo, irmãos poderosos e irmãos tra~ na~or, as ult-unas palavras da sua O•
cos; ao lado de um irmão rico, um raça? nos trazem re~lmente grande
tado de G01ás. Completemos as m- blica, foram empl"egadas.
,
irmão pobre. Pobre. Não! Paupérri- c~nforto, por9-ue veuflcal_n?s que o
formações. Compt eendamos o que está
O SR. At.!RELI9 VIANA - Nobre mo!!! Que do centro se possa ter problema ~ta _send~ agrt~do. nesta
acontecendo em Brasília. Entendarnus
senador
Jose
FellCJano,
como
me
ale-,
, i.. do conjunto Mas dizer- casa. o dmherro publlco esta sena tragédia que já existe e cresce!
gro de ouvrr o depo1mento de V. Exa. u:na v sao. . .
·
' t
do empregado mas o povo não ~á.
Todo:;
estamos
interessados
na
so~e
que Blasrha ,trouxe a paz, rouxe sendo atendido nas suas aspirações,
Não s2i .como êste País são foi ''Íe no desenvolvimento da !lo. harmoma, ate agora nao. Temos
"d ri
d' h ·. é
tima ainda das propagandas imidto_ brevivénda
·.
, ·
j vrv1do em crises sucessivas e sucessr- nas suas neces& a E'..s. O .n eao
sns, principalmente dos demao··Hos Cap:ta.I da Republlca.
•
vas. Até quando, ninguém sabe. Mr.s, gasto e ~ serviço não apr~-r~ce. Fal•
carismáticos, messiânicos, sem "qualJá. dá:iamos, de outra feita, oom o tais crises têm que ter um paradeiro. tam as lers, faltam. os admm1tradores,
quer ideologia senão a sêde do po'ler testemunho do Senador Pedro Ludovi- Temos que nos organizar. Já estou falta a. re~po~abilldade, falta sobrepara exer_citá-Jo para si e para sr.u co e sugestão de V. Exa., que o Brasil acreditando que 0 maior problema tudo crrtér1o rrgoroso por pa~te da!Ju~
!!"rupo .. Nao sei como êste Pais niio ficcu conhecido em todo o globo ter- dês te pais está na falta de or"r.ni- . les que_ manipulam o dmheuo publl·
":
I co para atender o povo brasileiro. J!:
fo1 vrt1ma. amda ctêsses falsos líd·'l"<'.S rest.re, depois da Fundação de Bra• zação.
""'
,
. com extrema alegria que vemos o deque siío mais caudilhos que líderes é sília.
O
_SR.
P"'ESIDENTE
<Fazendo
soai
bate dêste problema, debate que deque têm mêdo de que o povo se o=sNa Alemanha, ouvi: "Como um povo os trmpanus1 - Comumco ao nobre vemos estender à administranão púchuep. Por isso promovem todos os subdesenvolvido"
- e ali se sabe mui- orador que o tempo re~tllnte para
.
, .
.
"
meios para que se inlsnompa o pl',)· to bem da nossa situação real porque seu discurso é de apenas cinco ml- bllc~ do pns mte1ro, porque em cerCPsso demC>crático pois, como cau•)L estltdam a economia de todos os po· nutcs
ta areas como o Amazonas, como o
lhos, querem passar à frente da m<ts_ vos _ "cerno um povo subdesenvolvi-· ·
Nordeste, nem vinte por cento das cri'
do tem essa capacidade de espírito
O SR. AURÉLIO VIANA - Muito anças fora da idade escolar oficial de
~a impectindo que ela seja povo ...
de sacrifício, essa disposição de cons- obrigado· Já vou termimr •
'sete a onze anos de idade, mas de
O Sr. José Feliciano - Muito bem!
truir uma nova C_apital para co~,;rtura. o sr. José Felic..,.mo _ Permite I onze r os quinze, continuam analfaI um aparte.
betas. A,s~im, o numero deve ser o
O SR. AURÉLIO VIANA _ ... le· do seu desenvolvimento global.
v~ndo-a, para onde bem quiserem Jev. Exa. fêz uma ref.erência ao custo! 0 SR. AURÉLIO VIANA
dobro do que aparece nas estatísticas
va-Ja: porque e. característica de um do aluno, do umvers1tano.
. não.
- PoiS oficias; Estas apenas resgistram as
crianças de ,sete a onze anos, mzs a
caudil~w. fruto de um povo impot1cL
Este depoimento é do.5 estudantes
O Sr· Feliciano -- ·Com referên- população rural de onze a quinze ano.<;
zado, rst::~ e, da massa, é que êle ~abe
q_ue será o seu guia - pensa ê!e qt.Je brasileiros, dos univel'sitários do Bra- cia a Brasília, e também ao Bra~il é quase totalmente analfabeta. Deveque num congresso proclamaram, de modo geral. a falta de leg1slH;ao mos considerar, portanto, es>a estatisstm - o seu gU!a genial. Se vai para ~i!
o fasc:smo, a massa não politizlcla pelas estatísticas que haviam sido pu- para movi~ent~r a máquin~ admi- tica, co~o a metade da população
últimamente:
mstratrva e VISIVel ao pnmerro exa- bt'::tsile:ra. Agitado hoJ·e 0 lJroblema de
segue o: se vai para o nazismo, segue. blicadas
,
"d
,
me de quem procure estudar os proo; se vai para a extrema esquerda.
' A. populaça o em .r ade esc~.ar, blemas da nossa Capital. Tôda a Brasilia e mais tarde de todo o Brapnm~na, era de cerca de treze admin;stração de Brasília atualmen· si!, devemos equ1:dcmar as soluções
seg·ue-o: para a ex trema direita -~2.
mahoes no Brasrl; apenas 6 m1.
.
d"
·ú d
t ne~essária5 à noss::t P>i.t.~ia dentro de
gue-o. Ele sabe disto, êles, os candilhões e 900 mil consPguiram ma- te, se bas~ta num ISp~l vo 0 a.r · mesmo espírito de deliberação de hodatos a caudilhos ou os caudilhos 1'111
trícula. Ensino Médio, um milhão, 4!• que pelmtte ao !"re!e~to, na ausenP?tencial, porque Líderes é que n\o 1
76
.
lu
conseo·uiram cra de q~alq11er . le1, Lgrsla: bzseado, mens que estão de acôrdo com a opi5&0,
I
m.11 e 201 a ·105 "".
"
. r então, nesse art1go. Na Camara dos nião do povo brasileiro que não quer
matncular-se .. No ensmo supe_no Deputados existem, aproximadamen- soluções de direita nem de esquerda,
Llderan~a pressupõe escôlha, mu·'
estavam matnculados l~m m~~n~ te, trinta e cinco projetos de lei: no mas soluções para o povo brasileiro,
dan\a dos Lideres pela vontade do
apenas· 15 mil e 985 a nos ,,
Senado da República existe um pro- para os pro~lemas da nossa Pátria.
·povo esclarecido, quando falham.
se~mr!l'~ galgar o curso super.or, jeto de emenda constitucroau:l, que
para esta realidade e elas saberão
et .. 19v8 •
dá ao Senado a exclusividade na
O SR. AUR!l;L:::o VIANA -- Agra•
No orçamento de 1961, foram soli• competência de legislar sôbre o DLs- deço a V. Exa.
O Sr. José Guiomard - Permite V.
Exa. um aparte?
citadas tais verbas para cada unl- trito Federal. Então, o quadro admisr·. Presid)nte, termino definitiva•
versidade. Então, diziam os estudan- nistrativo de Brasília se apresenta
O SR, AURELIO VIANA - Com tes · superiores do Brasil, num con- da seguinte maneira: um artigo mente·
pl·<~zer.
gresso realizado - creio que em Mmas apenas, primeira lei sôbre B:·asilia se
Br-asil'a é uma síntese nacional. Os
transformou até hoje na Constitui- h'-sileiros de Brasília sf<o hlasileiros
O Sr. José Gu:omard - As· pala- Oen.L - há cêrca de deis anos:
vras de V. Exa. parecem ter um en·
• "Que se uma dessas universi- ção da República, com referência a:> do nordeste, do extreme norte, dos
dereço muito certo.
dades tivesse conseguido o que pe• Distrito Fed~r~l. ~ntão, to~os 0 ~ trnitórios, do centro, do sul. de. Jesdira, um aluno iria custar, anual• a tos. da a.dmm;stJ:rcao. mum~lpal ~e te. Pois bem, todos nós que nos in•
O SR. AURELI(') VIANA- Não há
mente, ao País, seiscentos mil cru- bas~Jam nesse .ar_tigo; rnstlttuç?es ne tee(ramo• em Brasília não pedimo.~
enderêço porque são tantos os eaudi·
soc1edades anommas de capital de _ . ~ ·
'.
. • '
lhos em potencial neste pais, que, se
zeiros" ·
v~rios bilhões de cruzeiros gozam da n_ao _rmpl?ramos; exigimos prov1den..
eu endereçasse as minhas palavras a
Seiscentos mil cruzeiros. F•)rne e rrmpla liberdade dêsse r.rtigo 47 .· A cws 1med1at_as, para. -que poss_amos vi•
um, lhe faria uma grande injustiça sêde de técnicos, fome e sêde de cien· ol'ganizaci\o de todo o serviço pú'}li-~ ve; tranq~rlar. ente construmdo dapor rncobrir os nomes dos outros ·
tistas. Temos aqui homens dedicadr-1!, co também está compreendida no qm. atraves c'os planos aqui e'aboNés é que temos de esclarecer as cultos, capazes, que estão sendo es• mesmo artigo, e fica o administrador rectos, êste Brasil nôvo que foi o somassas brasileirl'ls, despertando-as con açados de Bras!lia, incompreen· municipal com ·uma eapacidadP tre- nho do.~ nossos antepa~sados e que
paa1· e"ta realidade. e elas saberão didos por certos Ministros, porque tra-· rr>é•wl-· dP P:'arrer a adm'nistracão mu- l'Epre•;enta o nosso sonho e a nossa.
mPnor norma le<?;al. · g-rende a'piração. fMuito bem mcidi,,tin!?;uir, quandJ esclarecidas. qmW' haE1am. prorlv~<'m e zelam pelos di- '''"·r<~l
legal r cri r nd-o o ! o bem. Palmas pro!ongadas' .
os líderes e quais cs caudilhos, aqueles nl1eíros público';.
Não disse que n'l.o vejo ! Se pudes·
sem tomar o poder pela fôr;;a., já c.
terteri-am feito O que há, neste Pais,
é uma espécie de milagre de aw0r à
liberdade, que se consubstancia ulst<>
mesmo. A vida média no Norde;te é
de vinte e nove ou trinta anos, dtzem
as estatísticas. g t> povo aind;1 espera
dias melhm es, ai::;ia C'cnfia num Alui.
zio Alves que foi a esp13;ança para
aquela gente e que vem lutat;<io bravamente para resolver os probktnas
do seu, do nosso Eslado.
E' uma realid:de. Vamos encarA.:a.
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0 SR. PRESIDENTE:

seu ~raoo.hu. na sua n~s~o
no seu que condatamo.s, :nfeiizmente, com ..... ::·, arroz, mi:l\0 e outro.s, o preço
futmo, no confôrt.o de sua família, trec,i.':.~r:,~Ja. em no.'so Pat;,
mm~"lO em regra é fixado para .fins
nas eonrlições devidr~. não podereO Govêrno f1xa o preço do milho :!c fina.:Jci~mcnto, tiio-.sàmente.
o
mos nos manter. Dai c. coavicção di\ a um nuJ c qn:n!vnlos cn:;:?:ro.s n,x; i3ctnco do Bra:;il, concede fmanciaq1;C' prec~~-~~~''· .::- .•:::·a~n:.eD~ de tY~ 'l re- gr:;_nde.s
centros consunEdores, no ~<lt:'nto n::t u.u:e de so po~ csrEo no
forma, de 1;ma !'efo•·mrt agrária, re- ca~o, as cnp.Hl,s, de E.sta(!os, poaus
,
T:J ,-.·~···'·::do. Pan
(Nâo joi revisto pelo orador) Se1 0
forma verdad,.ira q\k cor:esponda àR nlarn!nlos e~-~- No enL·::U1to, o L\gn-~ c f_, ~ô,,+e·
p (Y"O
nhor Pr:. dPnte, Senhores Senadores conrh
1
0 , ~\lu, '--' d·f
0
do Bra.cil atua,,
~~~~~~e ~L~~ ~el:~r:~~~t~~ se~~·u~~~:~.~~ ~ t::J.e·~~;~ ~ ~;~ ·~d~ u ;~~~ n~:;;A;~~:n~1~ lJ 1a
ti.ve hoje a fl'licidade de ouvir. nesta
O SR. AT1LIO F('Y ·•":" -- Mul· !aco. Frn sa:~. P.tb.{~o, em cunt:Oa e o :1.: . , 1 ~ ·-~"1' ' o cu ::n P
Casa. iUhlSÜ'eb e 110bl'2S s~nadore5
81horr1 a~·""' os r.'"' o crucirm' e~ nr0- to gT;'Ito pelo apR~:e d2 V. Exa. que mL;,mo em F.u:,anupclls, o p,cço dv~
o n"-' f ' : «"1" -. :Nü c ... o ct~
blemas de nossà P?Jli:l: quei no se- vem trazer · precio:.a cola<Joração as ffillho e~. a "'C;d,lllO entre um mll E S" j•l>t1Ll:l po; -e •l t:<tl de p:, C
u .. ~ nnl e Célii e:u~e11·o.s. O Jaytaau ..· 1 e ~A~..1.n • d q te ('Xl'lê t:1 1 cc_, L1~ 1J
ter da rr•f,"·ma agrária assim v+n. minhg,s r odí':;ts;,: pal~v- ·s.
•~v • (t.""t
r_,t.vor &a;). o Pf"- p~, ..
(}:1~r no d'· '·1nc rãn da gernt;o~o n1ora
Com refer.Pr.. c:a a p(~~T2úL<lgen1, c i-· nflo rn1...oLt. a U:~Ct ~·::.ade de entreg:J~r
I (~·.:s
es Púb:ico~. u . :.-:u
( .:._que .S'.lbstihlir• os hom2ns de am::~- tada por v. EXd. da ,.,opnlação que o seu tnilho ao Gr·,vêrno.
0
illhf\..
labuta no campo .do Brasil, ela já não
Trago trunb?m, ainda que rápida- é tão modesta. se a com~u.rarmos aos
•.
mentr, e embora não sein 0 orinci- países adiantadO-s
nde a perr<>r: a'.
.
.
"
ncia ao produtor rural. O
p.al mot;v 0 rksi f' discurso.' minh·a con- gem da .JOpu~s.çr ('ampPsina não vai tem.
tr;bq;.,~, n , R clP:ncmstral' O.' êrros além dP 20'! '.como n;~ Esta(]os Unino sêto:· de ín~:tru('ão e preparo d" do,:; dR. Atrn:Jc_a, Jo N<:>rte, '· E'tr, ouhomem l)a;·a o ~uturo,
I t:·:·-s p::us•·s cwJl!z,,de~
tR,_ lllo~·f'Cfl r·~.; fU'··IhnroS en,..,Ô!lllü"' e
(JlllD.ul,
a,~·,.-,lt.c,;.l.d., L.1". ...t-11
~ P~ a ~orr~.pra. 1_do_ u;·odL;to. ~tlf.' f·
.
, , : t>:sles ~5'~· poder;am produzir, se l~~~) o ···;o,s~o -~~e~.pc\::1:~ ~ ~ia:::· d~i a
Quando nfl Secret.a.ru de Agr1cm- bem 3 ,_,isLidos, 8e tJve~sem cond;çóes glt·-se .:;UE' o J3?.lJC'O do Brasil :.e , nado a <cxp:>r,R<:ao,
e dc,ndo uma ma:·tura de santa catarinf'. em 1!161. nnde técnicas, nüo ·;{penas para c1; 75 m.- trnn~·fornH:~ ttn a1 n1::1zern gt~raJ, que\ -~--~~u~ qtte ~lr~·a p3! a_ Hs nf';?JJe·.<ÁÇG. '-:.c?
, col:nltatP.r cn1E' numa esc!'la de t.r2tr:- Jhôes de brasileiros, mas para exporrlstas nv.. t.Jrh rie acôrdo com o rvl:l- tar o; excedentes, o que constituina ~ecJ~Ja rl~~t!~~~";~ \~Pr~~ 1~~~' ~~-~~~~;-d~ :~l:::;:~::í;~o ~1~~7~~~J. P~~-~!·r~;~e, c ~~t~·~i.~.i~;·. ~:-~:~;
1\f.stério '·>. ll,oricult.\lra e CCTn O ('41'>
uma 'Í'iCa fonte de diviS<lS,
nã~ é razcavel. n?rn o Br~nco do B~'a- :t:c•rye apenas pi·ra o tinanci2ni-2:::','
Wrno do ~f.o.-10. ne'n!:\ V1'rP'!\S cmv~"'
.::.il está :~~- ~reilUldO pa~-~1 iS,'O. Quanto
t. n1bén1 pHra as nc~·nr:ia•~c;.-. . !~lllft.das :>o setn,. dA. Agricultulja. nu<'!""
Alóm <ia assistência tecnka e da ao trigo l1llC:onai, p:·O'duto de que t-rn 2.s, embo
em :nui'as c:1 :m., ct
fixaçâu
dos
pl~eços
minimo.s
que,
m•auto
n,
ii·
"
B
1
··1
·
'
cl.
(JOnstatar rronih, oue um altlnn nll"~
freqUenta m escola de tratc>ristas
eusta.vn ao 'F.~tNlo, em 1960. CAda m'Í'
dêle.s, t.rezentns mil eru!lleirOI!.
Dar por QU~ o dinheiro dos t.rih,it- seu produto pelo prêço estípulC~.do, maz.enamentr> . e pagamento cio tl t\lo · 0" ~R· ATíllO FO~>JTA N •. ___ F:·
como se verifica com referência au ao p"eç<
in'm
Dent
de·
·
•- ~
·
' ,._ "
'o.~ qnP o M''O n!HtR. eomo bem dis- milho,
'eijão e outros cereais vénd!- ter:o · f&~ t~do. 0 °que · í;l~âeri~:o.sefa~~~r- que rgrio·:C:ço o a!Ja~;e _dP V. Ex" D.
se em np:1l't~ o nohre Sene.dnr Josf.
:fiiellciano · oq1nJpntl' Plntl1'P!"'Hir (li' dos abaixo do preco tnmimo garantido mas, como n:io wm 8 gências di>seml- aersH:en•,,:· qm', _mtel!?!11f~nt '. 2 fl:cpelo Govêrno, o grande problema da .nada.~. em todo:; os lugares onde ná ,;ão de preço mmmw. nao apenr·· <,.,.. _
~Prma a não produzir o rendiment0
agricultnra brasileira e a e.scas.~e? úe produção de. tr:~·:o, snrgiram cl.ifJCJli- ra nef>te anc.. e neste Go>'crno. rn:>~
d!!fejáve1.
dades enonné'l). Ainda ontem. lia re- ·embl'm nos grwerncs pa;osadoi', funOom refe<r«l'"ia à a.gricu1tura e ~ fertiliz-ante.;,.
Nel1hum pais desem·oJve sua agri- cortes de jorT·Ji.c; ns.-·inalando o des- c!onou muito mal .e qursp sempre f'
'l'êi't>rma aQ'!'.S•·in. ""'tor a Que. Tealcultura
se
Governo
não
volta
suas
contentamento
dos Jav:·adores
pela~ "'11:1, contribnição para o dE'.~e.'tln~,-.,,j
0
~ente. sem"t'P dedll)ainOl:l a maior
v1stas para 0 incremento da produ-- dificuldade.c; pm cnt.regar o produtp prodncão.
àttncão. vetifír-<>tYHlS que, em 'I'Afse~ çáo
de ad•1bos c. de fertí,lizantes q•Ié 8 . tr<coo nac~c,..al -. ao Bane.:> do BraO <;r. Vasconc,..'os Torre.~ - O n:>t; e
ttdiant-a_ õ:('l';. nl'/)9:,.,.~_mstas
oivlli.ze- devem ser levados ao lavrador po: ' 11: e receber o rf:'pectlvo pagamento ·orador
nermitP 11m spp.rJc?
dos, diminui <1 anf' 'Para ano n ner- preço razoável para que com bo:.
Na mmha re~nnc-. Snma Catarma.
o SR. ATíLTO PO~TA]';A - I'·.
ta.gem. d~ nl)p.nlar.ll.. o rw cn1t!vn ' tÉ'cnica, obtenha boas sllfra.s,
.u,n·actores 1cr:1m parar na cadela
n~o.
Tem a p:Javra o nobre Senador
Atllio For!tan'l. ~.O SR. ATIUO l<'OXTA'SAÍ
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E

n-a: m~s

I

f'

nrodnr.~o

l'\1l'IY""nt.q
'Pl'M!dent.P

mclní.,no-~P <'I <li. Sr.
oonw lR. t.f''f'1<'.• mllnifP~f.:1.d' relte!n<'~"'·
fu_~
· te. qui' ô nroh'P.t.l!t fl, !'!f''l'rl <'1~
Wda, o do 'lmnP.·ro. o th !'d\lr.nc~o

Mcn!ca. o do fn"'1Pc.fmel1to de ('.!\'1'\diQt!í!s aue nG~l':ibilit~m o dMen..,n1ver
~!\ ft.tividade d() hom~>m do Mm:po.
:tlfutre êrlas ".<~'+~. -~!"m .ddvida, ll m!\hutene!o flq e~t.ebiUdl\de d~!! n~oo
Õot'rKl Ainda h"l" trve onorttt'l'l1dal'l!' d~>
rei'~rfr .. por Nu!' nfn!l'uém node trflbA.lhM· SI" n1io tiv<'r !!, ~rte~a de truf'
o Sêu esfôr , ~P1',\ bem rfll,,nerl'lrlo
O ,Cfr. .r0 .o ..: p,.r;crano - PP.rmltl' V

J'

l.'~Lo

O Sr. Jose Guiomard - Permite
V, Ex" um aparte?
0 SR. ATILIO FONTANA - COm
nluito pro~er.

porque.

sen~o

homens

rltrlet;,

na··

turnlmerüe supnnham
eneontrar 'ii
me'mas facilidetde.' fJUe as onpmz.'l..
ç,:l.~aeSr.',,_·e P·,·~.:.·,.t,,:2•E:_'x·~-l.r.'.~~-lcl·',ll>.sropn,_oo''C'Bo:_,,'n".•mco' do"
B·1·r: •.c:·.; 1 __ ·~t.",...._!'. ::.'.:CJ, a,<,'-J·n·.ItL'..~·t:.,,_, ap.··~~...
sentação de documentos e tudo mal:<
- não se confm'mamm. E chegaram
alguru;, modesto• Ja\'radores 'até n
perder a eal.ma e a ofender o· próorios funcionários do Banco do Bra·il. A polícia interveio, e le\'OU 0 po11 e d.o lavrador pa. a algumas horas,
· noitPs, na cadela.
' <im. o Banco do Brasil niio tem
·'l>~'·t.'óes p·:t~·1 rttf\l.L:c_~,· a ê::.se se!'Se
Ov:i'·::::o quer tabE<lat 0 •5
:u,~i;:; cin,
garancindo o pre•;o mm imo para o l:wrndor, precr~a
em P''ilnc;,o lur,ar, on;an\zar uma
infra-e!'trvtura. dote'' os portos marítimos e os grandes centros de depó~ i tos de eereais. As~im, quando
houver abunriãncia de .scfra como ~
agora o caso cio milho. será fácil retomar o cere8l r:! os silos, no.< portos,
e ca.rpgr.r o•; nayios que deverão
trr.wspl'rtá-lo p::tra o exterior.
O Sr. NO'J!!ci"a da Gama _ o nobre OI\1dO.!' permite um aparte?
-

...

.)

u

...

....

Tenho
aprendido muita coisa re1acionaa~
com nosso meio rural, através da.'
convoersas que mantivemos desde '
tempo e.-n que éromos colegas n
Câmara dos Deputádos. Mas, gG.t~
ria que V. Ex~ me esclarecesse soo
essa fixação dos preços mínimos. N,
se compreende possa o lavourista en
n·eg-ar o seu produt-o por p~·eço ab:~
ll!xa. 'tPU f:r"l'"'!""''~·.-..?
do mínimo garantido pelo Govêrno
Não perten{endo ao ambiente rural.
S~. :· Tft TO FO!\T_A.NA Com
nã>O o pc~:o entender. Assim, apreJ)!'a.;ler.
ciaria mcis mua liçÃo de V. Ex~.
• fP Sr. José f?,o1ícia••o - fl... l'!it.lfllc·.,
O SR. ATi:LIO FQNTANA _ com
iltual dê no~o Paf.<:!. or-e todo~ os !!le.110
mm
prazer·
nberé.S ~n210~"~ col'l,_llr.r.m H\o bl'm
O. Sr. José G11iomard - Se o Goi!.,_t~l"n.ti!-M d~ maneira
snrpT;>~n
dente, Até 10!\0 n popuh~!io rpr!\1 vêrrio garante o preç0, tamlJém É'
lavou ris ta
bl"it.s1lt"il'l't êl'!t Mtimn<la em c~rca. de C'ompJ·at:cr. E. por que 0
OO!!.f; · Com ·a. irrmlant.n~1io d!lc; i~dM não vende para o Govt!rno? Se êst.e
est:tbeleee
o
preço,
é
obrigado
a com'entt·ê no\" ~ oco-r'1'e1• o flmômeno pra r. No nOGSo meio passa-êe
um
~ue encall'l.ivnmo• cnn,o de empobre ..
fenômeno d.lferente. No~ Est:ldos do
~i'mrmto t'lo B·~•il -- o ebnmadn Amftl!:onas,
Acre
e
Pará,
por
exemplo,
~xodo rnr~1.
No entanto, está #11;- os preços mínimos foram e.~tabcleciO SR. ATiLIO F'ONTANA - Conse a.nresent~,,t'fn ccmo um nrM;rcs~o dos pelo Govêrno através do mono- c~ do 0 a.parte ao nobre Senador No~m no~.~tl ptt~ia, P'l'\1 vi~ta da pl'G•
pólio estatal da borracha. Mas êsses gEeira da G?.ma.
i}l!M·, pelo 1,r>r>·rrn do .~l'tn"n!"' de mesão só fixos para a borr?cha.
O Sr. Noyueira da Gama - Sou
lhore.;: ·"Oncllrõ.o• õe ''ic"rt. de R"~""·•o preços
Outros preços o Govêrno r,B.o detém. atraído -ao áebate que se travou ainda
no <:·un~1·o d~ ld !' 2• r'l'""+1'"''hv'!"" De man:'!ira que o preço minmw vem há ponco com os nobr"s co!cc;as, a
d~ t.1"~.l,q11~0 c:~"' ,,!""~ r.iêndP~ 1}~~ s~r:
respeito do preço mínin:o. Como V,
'Ofcrf"c!dM.
A~"•·c,~H•1Jlo<: qttê, 1:\')!,. o ser uma injustiça.
De~~jaria pélr que o Govêrno, n:an- Ex~ e os nos'>os nobrf-s pz.rec ~ 8 '1 sm,
tt}'l'éiX'•"~ 1<'1't'1'P !;511,. d-<l. P0TJ'lll'1"~"
0
Pl eç.o mínimo é um dos meios GE'
br<J1'11"h·~ 1'"'' Hs,.,, r o cP.rrmo. ê o ,.~s tendo os preços. não cem pra o pro·tante, '):1~ ri-l·o~~,s. Jl.'>sim. r~~>. Mt"11- duto po:·2 0 qu 8 1 N.t'\~,J~ce preço. que o Poder Público E". utilh:a para
obri:.'DJ:do o lavom'Ha a vender mai~ amparar a produc"ío. No Bra~il o pre~~;: ~~~{~~·;;~. '~;:('11t.'~~~tri;:~~-~:!1~~~ bs.rúo .nrr;!lo q1'e o GP·iS,·no tem co mínimo rr::-,.~ 1·:'1 de um'\ Lei, a de
níu~wro 1. 5116, :Ele é fjx~_;;o YLsa:J.clo a
eo tr'.m·:>.' r; hnbll'"t"' h~il' nl'lr prer,1o mui,~ raJ''} :nra ]'1c C.·:>.r?
ao finrtr.c:,,menlo
·éi!M em r.;nc'tci,eq de i>,~r,~<'!E': o•
O SR. ATlLIO FONTANA - Oorn deis c.bjel.ivw: aiY!U1•fs F:"f ,.,.. ra e c!J,~n mi1hr~•. Dlli muito prazer responr::cn€i a lndag:tçllo que é concerli:io ao pmJutor e no fi·éê canclJ:: rm" !ll'Pcic~.mo.~ de 1~m~ de V. Ex?. aliás muito jw:ta.
nan~iRmr·nto psr?. ·a compra do proCom rcf:o1·ência ao preço mm1mo duto. Em a1gmls casog o Poder Púrieva pnlíti.~n ~"'"'arlrt, nos ~:E'u; n~pel'.
toe 11.ml'!~~~ de1tr~ o~ I'JUn.i, ~~~ ·~'lt. tabelado, c Gvvêl'no estipulou no ano 'ico niio pode compral' o Pl'oduto,
~ta. de m:1rr' ·,.,a
· idcnte, ó nonto próximo passado, para o arroz, o fei- mas deve e.st.abe1eoor 1'~' ba.se que
fii'M~ do nor v. 11::~!1. .
As~lrn st"ndo jão, o feijão soja o amendoim e o s!rva de índice para o financiamento
9em a 1'ixsci'i.o d" p1wo mfnlmo. ll!E''I"' milho. E tabela.r. planejar, projetar do órgão o'ficia1. Para o.s cereais, Por
a !l!!s-l~tr.~c~ eo h-;-!n~m do c!t'I'Í\po no é muito mais fácil que executar. :e: o e~:~mll1o. l'ffil1o v Ex~ teve en.~ejo de

e

'll!i!ls

O Sr.

JÕsé

Guiomard -

O Sr. Vc':--concr>los Tonl's - 2t> q;;.:rla q,;e V. ,...E=~ 1~:~:· p:~·~;1l1;;'-'~,.~ i!;~

r

pl~.c~çôes ::10 nol; 0 SeD~ldor Ns-:uch,t
cf::.:ua

-~

, .. - ,. , r R.tnb~'lJ~

n:~··r .~óbre out: o
•

::EEtm7.c. o r·,·c....,
mínimo foi
s:• r::·u n:c
::'gsno, para ,. "
c p,;,ürü.
. nt
há
, àc
-'''~ 0 e~p que .. ·
P>.·.··'·1
,_, "'.''.\
11
" 1'm1 uç.ao de muho ~o • ·
.:•::st:c.do. no Fo;tado natfJ ,, .., ii .dr r
n~r'0r Camib Nonueim rlJ C:,:<.. c
.ontros E.'tados. V. Ex~ 1 ,;,
'e.~p€{'Uh1dor~s, üO e1bord:1t pr')J>"!r::.t:~
n r8i~. EsV·'l sshendo qm'
tos que se estão valE'ndo cu,.::· ... , r
n:C>1o para comprar por p•·eço vil ·"l
milho no Estado do Rio, em c,I::::·'>
c;erais e em out:as U:lidiH.'cc: c'~ F
clerad",o. A~1roveitam-'e no,· '~ ., ' . ;a medid · "governamental para f;;u:r
e.;peculR~ão. criando tlma sHua;;ão (í;:
de:;;gu<J!,~ad p.;ra os lavra,101 e.s i\e
out1:
Es' 2.dos.
Não .sel se v. F:(''
c

2

05

telll ciênci:l dês;; e fato.
t.:n: ·2: ct>.:i o.
foi a denú:1~ia que recc·lJi, !1,) p·;~: .. ,ci
di~ts, V. Ex~ foc'Iliza com
de, o as;-unh ,oôb~ e o aual o
Nc.t:E-ira da Gam:t deu a:Y: te ·'~o
",lj'!'i h no. Eu. emborn ln' Pro,.,, "
V. Ex~. àPsej:::va. sab<:r, p 21o :.'
Qé's.n'o ao fcn E~ ta do, ~e "·''" "'.
z.::c;'!lJlia uii se VC' !fira: f-f \/
F···'
< , 1110 homc-;11 d::> CJ'1lD.l, tr:< ,'[nct
1
''--, ,. 1,, 11 .~n1r,fo ct~.-e:c' e·:,,,
. 3
~.'fco o r·,:nw é svptx<>":r:'~n;'e e 0
p, :•:·o mLt:Lno foi fixe. ele),
o., "' :)'·
rll...
t. 1·,msportam p&ra :.:in:.s
. ·, 1:. L ,;,l do .Rio e Espü·:r,, ;o n.
3
to, 8.r'"Tiêf 8 m 10 9 ruína e
deõestf'n:t'él c, o pl.1 ntador de 3sas e 0de ouh· s
2
regiõ 2 s do Pãís.
"" SR. ATíLIO P'ONTANA _ N01Ye
Senador Vasconcelos Torre~. as dir!culdades e o.<: pro:blelllas nã.o são l\penas de um EstaJo, ma.s de todos os
Estados 1o Sul. Agora, temos conhecimento de qoe o Estado. ti'ío di~na
mente representa.do por v. Ex~. vem
sofr·endo, também, a mesma anoma-
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111a rc,:\inJPll-te r::<·;,te. 0 trechos contrUJdos que 1.ão poderão BR-59, às cidades de Itajal, Cam!Jo- 1·.na ao do Rio Gt·ande do S\Jl; a BR·
lig~1- rUI, Tuuarão, Criciuma, HaH) e La- 59, C(;meçada em 1948 1949, ao tem.
::;es uota<:(;e·, que na o u, t!'apa.';-.1nm po em que eu também me inic~ava.
O atendimento do nos.-so np}lo se- a dez e a vint milhões de Gru?eíl'O.S nas- lidE·s po itlcas, na Assembléia Le·
re
;•.·
:o c·,· maior esrala
e, ,~··J:·a, -'·''':lo ~'<E derlarou
há ri>. Jma contnlmição que os Senil J_ E tódas as dot,ações inscritas na pro- gislativas do meu Esta·do, e que t11m
posta 0 ,.;amentána para as e->cxadas alguns trechos conc:uidos, outros em
~,-' ·p Deputndo pelo Par~.l':Í. res '•Iimstros da F.,éenda. e da Via
a andamento e muitos abandonados; e
o ..1.. :lm· e:1 ~-ega " sua lavoura a çao e Obru;; Públicas dariam à :ãéJ ~entro, :3petialmente a BR 59 e
:alc•<ta reforma agrária, porq,ué '.,::·n dR-:~6 tc;·am ~:evadas pe~a C:l:-.1ara a BR-36, que é a e.;pinin dor.:al dO
do.:;
''>2U·J·,_,dos
e
pelo
Senado
F'~dend
s:,<;tema de transporte de Santa Ca-•
..:~~Lradas de na(!::t v:~lrtá a r2Ionna, ::t
1
,., :o :·e•t<t ooi, rqzao alguma ao en- ~arina. que tem o tr~:·cho de Jo.~·c'lba.
do "!J p;·:1::\u:o - q:J~ êle só po 1 e:·á narl valerá trab:1au~r no Jun!eJlrt,z;, ••
se •) produto do suor do noc:;o p.1t:l- \C·:"''~'-"L 1o Departamento iLw~onal a Xanxere, com a terrap.ana~.;,m con,,.:-'.;~lfr pp'1 p:·eco irrbório. avilt·Jlltc,
cio não puder chegar aos ccn:ro'l ·Je ae :·:strad:l.; de Roda?;em que ::í este- cl11ida, o trecho .Joaçaba-La:::es com a
~1~ " ;~·1h'?n~:>s ou -.cj;.,~?ntos crtF:.'t:·os.
aos [>01 tu:' de exportação. ve procurando justificar a- on1i.~s:t:-.. a terrap:~wtgem 4nase conclui<l~ e os
e resnl'P'io vamos sot.ê-lo daqui tal- consumo
meficiencia, a inet1cacia da .1çáo elo outros trechos apena;,; iniciadn~. As
<Muito bem. 'Muito bc?m. Palmasl.
TI>'Z a ''-'s o··. l -p t.anfo,
Gov ·rno no setor de tr~~~-~ ·ctp Ge estradss BR-50, 14, 89, 90, 88 e 19, a
() sr. José c;uion•nrd _ Q•.1nndo
O SH. PI:ESIDE:-ITE:
Sac1~a cat· 1 :·ma. com essa acus,,~:to ma:oria de.as ni\o foi .seque-r .n:cia""·'n (''l'.'Pr r·
n•,,1tJ 0 n1lho
Tem a palavra o nob·c S nad.1 ".l'.\cl'.ta à !saneada f2:ü,.rd c,o :·ao>u ·:a. AtU!:'Jma;,; têm v::ric1.'i de .'.ecls treAP on 10 Carlos.
E'.cado.
cho.~ atnaadr,s c-om::> E o caso da BR·
O .,R _,->TT:> fo,O:'iiT.'\NA- i\'i:1. , ,
,
.
Fe•ta e')ta r~:.rcaC'ão. Sr p,,,<>dcn- 14. _no trecho Ca'a,J •;va-Cor:córdia ao
, , , ,,1·11S V?.t ter a cora~em de planO SR. Al"'I0.-..10 CAI,LOS.
te. c: 2 se]o o1ra cunhecnnento do 3P- margem do R1·) U·:t2;Ual.
·o··
., non oll··:·c·é'"t· ao c:>mét" 'L
(N, 1 o 101 ren. ',J 'Jelo arade.) __ -3e nad, (•tzer qu santa Cat~u.n·ot P. con-' , O Sr . •1t'k' l'<·nluna -- ?2rmite V.
o '>r. lh""""ulns Tones _ SP) nllo.- Pte~laentc, Senno. e" ~, ,1~ w-I·P~no,ada no PJan? ~odovwno1 na re-~ Ex o. ttm cpa:·t"!
,
n~.o
,
.
~"'
,
1
rc~.
nJ elt:nco dos assun'o', de .11· ,tao serran1. pat'cJU<.o de H fra. ate
o SR. fj_NTt,:'-110 c . 'IRLOS _ Oll<'O
0
__
tet~s·.'. do E tada de Sanra Cata1;na "' mar(\en~ d:> ,,J ,>"r•,.\s pa.5sa:1do o nobte Senado• com mut'o Drazer:
0 SR. ArtLIO l>"ONTANA - Ve- CUJa .oonçao c•c-pe.,de da ação. dfl> ?e,-; c:daaes de Lr.~es Cu.-.tJbanus , O Sr. Atttlw F'on·ana _ ~-lt;Ot'e Se•
":f:" -' :·
o ,. -,p ocu:reu há dois anJs p.uviàéncias do Govêrno Federal.
c- ilaa,po.ls e Papanduva.
i' na dor
Antôllio Cal' los, v. Exa. está
.'n!'"1o.< q·J~ndo 'i. ,·,nos que irnc')Ol'tar mms importan; sem dúv1da, ne.-;le
A BR .. , 9, que cor~a me·J E;.;t.a•:lo 110 aborda~do o problema dos tran~portE~<;
:1•"'w rlJ' F·'~1dos Unidos pc ·a suprir m 0 mento, e o dos tt·:wsp.Jrtes. .
;entldo Norte-su,, como a .l"tE'•'IOl :od<i>lanos de Santa Catari:r>a com
'' céJ;l.stlmo.
Não por ou~ra :a~ao· .. Sr .. Pre.. std;n~ elo litoral, para atender .. à leT Õc>- ;r.u ta Clareza.· ';robJema que - sou
\~"
Prc-i,lP"'P. q•.wria referir- te, meu d1scmw tera cumo tema, .st
ndustnal do centro do E,' ado. 'ctlíO .estemunha ·- v. Exa. conh·"ce com
1
'"1"'"' -n·n'c. ao u:·~',:<'ma cru- dwcurso de fim-etc-~··· s.•o. àquele .:i.~entro é .)oinvll!e. à Rz·glfln do vaÚ• detalhes.
~·i·:
' _J"~'-0>; h'1n!~,.,_, r1.,.., c~rr.'1o Pn- tadt na part..e tin_a~. d~ dtscurso :t_o 1 jQ Ita,laí. cujo centro ~ Ita_i3._t à ca I
OSR
A~~'fONlO
fr~n':m1: a fli~a d0 tran.c:porte, que nobre tienador At!l1o 1' onta~a. me ..l I pita! do meu Estado e a Rc:.não cn:·. )l.Jr or,ct~ a v' Ex·a
CARI~OS
nee T~'ct ao Droduto do ~nor do sen nubre _co,ega ele re_p1eser~ta7~·,
bonltPta do Sul.
i o ~Sr. Alili;J p 01 ;~ana _ A BR-14,
.,., ., :h o, no i!1+p:-iclr. um preço ir riNa . 1 c~udade, . Sl.'
P~e"_:.kn~e,_ ..' 3
li. dR-3:i estrada 4'"' cor la Saat.a i~ uma estrada tl"e ,ga 0 extr~mo Sul
~ 0 -io. E.'l c- .. '3. C:·'"dna o proh'':'n1 ,ut.,as \ezes a rep1e.sent.wao c~tt.a.~ C::Hu•·,rm de Lest~ a Oeste, pa·:unt1Pido pals ao extl'cmo Norte passando
c1<' n·' ,,_,,~ pl'OVí 1 rj'f'r"''lO.elfS r····:·a- ~;!l~" VOltar•~ a ocupar H ate.nçac~
, .>ràticamnv~ das tJt.l'l'~-ncas 'io !l.tn aqUI por perto CiO Di-;trito' Federal,
"l''0''1:Í"Í'IS.
T?mos dcHts estr::tdas- ;;:,e, .... o _para 1ocallzar os pwb1 " 1 ~- •,·pFn, na r·:,;ade <lC' Sao '\1i<'CV'I ri,,. :'m Anám·Jlis. \.- cri''eamos que a im+rnnro o>~" fazem parte da rêde ro- do car~ao, aa sldE'l'111:g·tca .. o p10b:"· '>f-''"'· que cl:sta da fronteira da Ar- i ;:llantucão ctenLro elo [{;o GrandJ do
,]rv·'-""'q n9c'ona1: 8 .-,u_:;q que atra- ~:~. a~nco.la, nesta llola nosso devAt :_
''tl"na a;J~I1a" V-l?te e PO'lCO-; q:l:.h-~su_,_' !'~tá pràticamentr terminacla, até
1'"'<'1 tn--1o .., . 'lo d~ Santa C·Jt.a- •.ra.zer ao conheclm~nto desta Casa ' mPt:·of., atra\·,,,;sando todo n R<ta:h• a divi.<>a de Rânta Catarina com. as
rin:<. n"lo 1""~11. e a BR-~6. qu~ atra- at.aws ~est_e Plrna:·.w, ao ~on~lec:mrn- <tt.é a Capital e que ~erve à. Ri"'!'.iic rJa•-rancas. Ql) R.io Uruguai. Vet:f:ca~·n-,, o F''''io <1e r n.+n "R'-'a Oestf' .,) da _Naçao, o g,ave. plobH•ma :ia' do \la e do r-oo do Pe:xe ela "'"'!'''~ P mos tal)1llém que nos Estados ceno+~ a f·on'<'ira rla ArTentina. Estas ~<;: ... ·.':c,eaçoes rodovlanas no Esta--le a.' c•dades de x_ anxerê. JoaçRIJa r::ln"-1' t•·ais __ Min<F. e Go"
~nas "Odov:n~ fp'i~rais reoreS<>ntam o dr Sm:~a Catarina.
..
:JOs Novos. Lages e Bom R.Ptiro indo :i.fto. Pau~ e ;té me;.~~ ;n c~;:;:~e
o•le tPmos de mais impJrt"nte para
:E:sso problrma se vem agravando até Flor:anópolis.
·"ar:má
as obns c'~o~a e,.,:;. •a t>Sm
de ano a ano mas na vt•rdade de
.'
·
'' •·---· · "'- "
,
o Psroamc·nto d3. safra que o bravo mê' a mês 'I'~stem~nho de;:lsa si':uaA BR-50. que até 0 an•J JP.<.<·~do :!do eert.o progre' :so crmciuídos ln ui~
,.,.,.iP''''or cHto•·innnse produ:;. Todade verctadei~·a calamidade pública imcwva seu trajeto na cidade de Ac?- ~Q$ dos gran~E>s trel'hos :mp:.ll.ntados
''i~ 1 ~n,., ' ... ,oiio df'<tas duas estradaf c _
~ o·.
. •
.d da ,_
_ ,;rurt. no Rio Grande do Sul. pc;·co:T:~, 'nfE'lJzmPnte, no ~stado <i e Santa caír:.'rü~da.~ há mais de dez anos, num dao os ,ele,-tamav recebi os
As?~~ aquéiPs F.stado no sentido Nm·te
tarina, por incrívE·l que parem1, p:atL
1
r
> ~err'to"ia •w n!e peQtleno com') i>.et:· Legtsmttlv~ e d~ out-ras ~nt~da
"lu. e termmava abrupta e ni'xp.icà- can>~nte naaa foi feito aLé iÍ·gora
0
0
s
v e! mente na c:dade de c·.mtihanos
Comera rum um tn~cho de tl'inÚ1 e
- meu
n if' "'" ...,._, CatRrina. ainda não foi ~lt-~ repre:-sen a was
t,., .... ,;nada seq'ler eín cinqüenta po:· 9\.i~ pas~o a T~qulgr~ 11 .~ para 'ler~m '1~1a reTiãO ,erra·na. ma~ quP. f'!l' nr- poucos qnilômetr~~. abandonado pôt:
cnn'n.
,ncorporados a, palav• a,s que (S.uu 'lde de pro.i.eto de lei de no.s~-.1 a·,tõ::. falta ele verb:<. ,Nao porque não e:ri~ObsPrvei. tamb~m. oue 'IS VPrbas JP- oronunclando.
na. apr•Jvado pelo ConTres'J e que ta VPrba no C\'c:1 m~nto; existe e et1
c •••Fn~~ rins. clesàe 1960, depois de ·o.
QJero também. Sr.
Pre:<iden!.e tivemos a a 1egna. de ver 'iB~lClOnado Re,.to' a Pílgat' também· Mas as vei·~
fri<'l0.• os cortes Jo Pl~no dP Eco no· transcrever no meu d1seurso a not.a nelo Sr. Pnmdente da Rep·.lbllca h o- bns não são dep<Jsitadas pelo Mini~·
mia nàn tinham ,;elo 9DlicúlBs na Publicada no .JOrnal •·o Globc ', ,,pe •e eles('e oela rica reo·ião do Va'e elo tério da F~zenda e, conseqUHJ!cmei:""~""'""iin riP~'ns du~s mport8ntes ·0- dá uma ideia perfeita dn situRcão· ').r- Ita ]ai e \·ae a·tf: à ci~dade de m\:ne- i~ag s~~a~~~~~~ ~:~ioe~~l ~~:~
o:Jo•·i~~ Prn Sr~nta Catarina. E. aincta que atravessa Santa Catarina nc..:L• nau, onde se encontra rom a única do aplicá-la:;;. A própria BR- 50. taJ~
<w~ P«oo· vr:ha~ P't~r P.<rritnraelo~ >m hora. com suas e<Jtradas fedrrab !n •strada astaltada de Sctnta Catann:J. bém de'ntro do Estado do Rio Grande
"RPs~os (1 P3gar", mas que o Mini~- t.erditadas e sem poder
escoar ;' 1 ~ no pequeno trecho Itaja-i - Bh:ne- do Sul. cuja inplantação vai até à
+io"i" ela Fazenda n~o as liberou pa!'<l ri~a e valiosa produção agrjcola e nau.·
harranca do Rio Pelotas, porém no
I) Mini,terin da Via.cão e Obras Pú- imiustrial.
A BR-14. que cort!l o Estado dr Nor _ "'stado de santf1 Catarina continua
bliras. at,·Rvfi" de D·pnrtamento N'l.Entretanto, nessa nota de "O ::Ho- ce ao Sul, na Reg:ao do Vale do RIO paralisada. v. Exa.
foi autor de
rional elP Estradas de Rodagem. t1e_ t10'' devo, inicia,mente, fazer uma ·?- elo~ Petxe.
1 projeto
coh':ígnando verba de cem
ln.~ an!icrrr.
t.ificação. O Engenheiro do De parta
As BR-89. BR-90 e· BR-88. que ta- milhões de cruzeiros, verba es.~a san ..
mentéJ Nacional de Estradat: de Rod1 ·em Ig·ações dentro de ~àn~a Cat.1ri- cionada pelo sr. Presid.ente .da ReNes~e ano de 1963. depois de toirJ;; ;?;~m que estêve em Santa Cata~'l:1c1 na. tentando. de cert.o modo. oot'l't;?.ír •)úhlica. Entretanto. não consta da
o' "o:·te.< do Phno de Economia. res :nspeC'ionando a~ obras r-odoviaria'l 'e. nossa geografia já que me•l E.>Lldo orenmento do ano em curso. Assim
'Q\I " \'!'''hB de oitorentos c vint.p 'Ui
ieni . declarou baseado não :;ei t.em a for-ma de um teque. é o:·ocn:·an- vct'ificamos qut-. infelizmente, em
lhflP fip cnJzPJ,·o.' p:lra aouê!e f'im
,om que elementos - que não t.em•J, do PstabPlecer via~ de ace~so que e.-, .. Santa Catarina, dt<! oarte do Govêrno
EP 1•·"·~m~.o. q nrnn•'iH Leí Orcamen · a~ estrru:lao t ~derflí;, pol'P.ue lutam')' tem a di.';persão de nossas •·iqu~. as Federal. com refrrência às estradas
'tn~. r '11'"'_11 nm dimooitivn I:'Ue 1e- ·m virtude de os SPnhores Deput>Id<J~ Cllmc> at t>ag·ora, através das cst,·rc:ias de rodagem a BR·50 foi mal aquitp--m:n~ se1a o Plano rle ~conom 1 "•• defenderem "empre, q·mndo da ela~" .. no o;entielo Nort.e-,Sul,
esc-:.and.J-a,, nhn:>na e, consegnentemente continn"pvodf' ry•lo Cfl1l'!I'P'1' 0 NaciOnaL >e\ :·acao dos. Orcamentos antériores, Cl atr&vés dos port-os cata-nnen~e-; (jUt· nu~ oo-r:'!isada, des~e anos anterio·
~·mdo m'ormr.rões Ol)R: recebi or;ter;1 inclusão de dÔta.<;ões para acessos c o;ao em númPro de cinco e o'""''·
res Mmta a.g-r<;dec1da pelo aparte
O 'r. Joc. Gmomard - AtravPs c,e não para a construção de estr~rlasf>,ina1ment.e. a BR-19, que t'arniJt'm qne me concedeu.
:,nt.ra tei.
t.ronco.
no ~entido Norte-su: corta 0 E:.'<la::t 1,
O t SR. ANTONIO
CARLOS
() SR. ATíLIO FONT'\NA _ Con.
,Ji:ssa ,;.,:egação. Sr. Presidente. não e na reg'lâo prodigiOsa do ant go m:m1- G::~l o pelo aparte de V. Exa. Apro<r<'(iPntt>mrnte. essa verba de oit.ocen verdadeira. Tive ocasião de con!•:s· Clp o de Xa~E-có. que aorangi<. Hn)a VPLO R opor~umdade para__esclar~cPr
'OS e vinte míll1,Je~ de cruzeiros, se;n tá-la na reunião ontem realizada, ,•n. região de 14 mi: quilô•netros rta.:elra- nua a ,dotaçao _que permitiU o midúvida muito mndesta Jara a con- [.!'f' a Bancada federal de Santa Ca- dos. Até 1954, tôrlà essa va.stJ l'PTif\o ;,',?,~la <;~n~truc 8 ? ;:o. trecho Cata~
''r:tl~c5n das obras. talvP:>. não possa tarina e o Sr. Diretor-Geral elo --:> ,. 00n.st1tuía um município, uma cnmar.. ;.:.·;. 'J~ncol dla. Jto •.. Pira co!ll. O ~,o
Mr an'ico<Jg t.ambém êste Rno. Assim nartamento Nacional de El'ltrad<ts ·w ~a. e hoje comporta oito cornarr~as e .1' rm Pod·o Sul ~ 8 BR- 14. ! 0 I m~lUJdJ
rl
t .,
an 1 m 0 · -· ~ 1lt.~~n· Rodagem. Teve então S. Exa. o~:L :·êrca de tnnta municípios.
.
'~?A C:.~tna.~lesso Nacwnal, nao Veio na
,·:;\'qr~~~,,~:~'~· F'az::da ~ ·~~' v;a~ii:·;; -~ sHio de ~onfirnm a veracldaele rta tv~,nessas estradas. Sr. Prestd~nte~, _q:;e 1 · '·
a· ~;itnaçiin em que nos enconnn--~" Púhlica." no ~el·.:; 1 d 0 de que !i- minha afi.rmacão contestando aquela N "m .nclmda.~ _no Plano Rodov .ar.o , ··amos. ta o bem retratada no aparhP"rn, a" vf'l'h8s or~HmPnt.ária.s con- ieelaração.
.
a?tonal, em VIrtude de
f.'ffi8ndas ~a elo nobr~ Senado~ Atilio Fontann.
,;üT11 rhs rm "Restos a Pagar" ou a"
No orçamento par:> 1963, há apen'ts a·pre,<;entadas pelos represen_tante< casanta Catnl'ina ·e um E~tado de 94
,~., u 1·ó"ric' nrcamento vig-Pnte. a 'im :~5 milhões·de cruzeiros para as estra- t-ar nel!se no Con_g~esso Nacwzpl apedUilômetl'o~ qund,·Rdos e com uma
ilo qn~ o Drr.r.t·ta;nento Nacional de da~ de acesso, para .. lig;ac;ão da BR:i9 nas tres fora prati~am~nte, ata.~,ld:l3: nopulação de cêrca de 2.076.471 habir><.t ··nrlno de Roda~cm r:onc!:.:;; A cons- - Bru.sque Ugação estudada e pro1e· a BR_l8, para serv1r nao so a Santa tant.es, perfeitamente distribUída m1
~ada e que ainda não foi iniciada Catarm~. mas tambP.m à rica econo- seu territóriO. N~o temos grandes cih-·,.-,iio ctP<<:Rs e::trada~-trvn<~O.
n Govi'mo do Estado de Santa Ca· porque as dota.ções dos anos ante- fila gauch!l e par~nanense, pràt.ica- dndes. Não temó.~ g-randes concehtralo•·'na. nnm psfôreo v,>_rn 8 r[Ph·arnent." riorefl não fornm HPlica<tJ,s.
. mente conclmda pot~. no ano passa- rões urbanaS'. Não t-emos regiões dend'nr·
elr ~ncômios. ~~tá abrindo !IS
Nos anos de 1962 e 1'!61. consegut-j do, o Sr. Ministro Hélio de Almeida ~nmente povoadas nem regiões de~rer
,,,..._.. :H'!n.o v'.o~erais. conseqü'.nt.emente mos a <nclusão de pequena.~ dotaçôe:; tmau'.l'urom a pont11 sôbre o Rio Pelo- rns. - Nos.<;a terra {> tôda dividida em
t~n:to na BR-36 quanto na BR-49, há para acesso das
E·stradas BR-2 e' tas, ligando o EstSAio de sa-nta Cata- pequenas propriedades.
Apenas, na

11:1.

U

.

laV•«·lor,
de·•ido ao Pt'éÇO mi1· .:~o ::it~r ~1fil'oveiC..t ... V~. , pois não têtn
!L:.: di) p~lo .Li L.-- no, pruc·.•:uu cor- •;:w c·;m outras estradas.
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1·egião dos campcs de L2,ges posnü-~ Smlta Catarina. é de . . . • . • . . . . . . . . . tes à contratação, não estando sendo vinte milhões para equipamento e
mos alg·umas Jar.enda.~. cujc· s áre~~ Cr$ 7. 6!13. üOO. OOO,QO, não incluída a cump,·idos os coillr,1tcs pelos c .nstru. vinte milhões para construção.
poderão ser consideradas grandes. A de::pzm com a pavimentação do tre· tores, porque não têm 1epito as verbal
Para o trecho Xanxerê - S. Miprodução, portanto, é di~seminada. cho Florianépolis, fronteira do RIO disponíveis. Dai, a anomalia de o:; guel do oeste, duzentos e cin9uenta
Para chegar aos centros de consumo, Grande do Sul.
Oreamentos de 1960, 1961 e 1962 n1en. milhões destinados à, construçao.
às grandes cidades, necessita de ~1eio~ , Sr. Presidente. para. atender a es- cionarem determinada verba para :;;e r
Para ' 0 Fundo Rodoviáiio de 1963,
de escoame.n,to, nec.es_s!ta/e esl.!ad~~- sas obra~, existem os seguintes con- arlica~:a na e,-;trada referida por vcs,a qumze milhões de cruzelros, havfnclo
~ nosso sisoema tenov~auo e ura- tra~os: de terraplenagem: Tijucas- Bxa. a qual fica. depois, apen~s f;n um destaque de quinze muhões de
mona!.. Temos ~ma e,~trada no cvalc It<Jjaí crs 17ã.OQO.OOO,OO, a, Compa- Hest~ a Pagar. A.o,sim, nãJ pro.s~e.r,ue cruzeiros para a conservação ctessa
do ItaJa;..que nu_o che,a _a~ plan"lto., nhia de Terraplenagem e desmome, a cunstrur:ão da estrada. f: o que ago- Estrada.
Uma ou~Ia no S~l do E~ta~a atende tem o sPU contrato em rescisão. Esta ra estamos vendo. Na verdade, o proNa proposta orçamentária de 196-1..
apenas a produ?~ 0 carbom~;ra.
ccmpanÍlia, segundo depoimento do blem~ não é ap2nas o de se:·em con esta estrada e.;tá contempwda com
ai~da duas es.radas d~ ~er.o, uma Diretor do Departamento Nacional de sin1adas verbas no Orçamentp da um bilhão e cinqu:·nta milhões de cru.
piOnta. e outra em consti UÇcl~ passan- Estradas de Rodagem cometeu di ver- ui1ião, mas o de que o Minis~=~·JQ dr• zeiros assim Jestinados:
do pelo n?sso Est~do, mas _11ao se en- "~ irregularidades 'Recebeu certas "'azer.da as p:nha à disposrç-ao. de
Florianópolis
Lages, trezent'ís
trosan, nao m~erugam, nao formam ~
tl
t· , d.
t
t·. _ ,..
b
p bl'
um sistema. Dependemos, pois, do quan as_ an ec~p~ amen e e .seu" r a ~l[in~tério da Viação e 9 ras u ... - milhões ie cruzeiros.
sistem rodpviário
Depend mos d balh~ nao cone.pondeu. TIJUca .. -BI- 'cas, para que possam '!nrac as emp.êLages _ Juaçaoa tre 7 entos e cinPlano aRodoviário Nacional ~ara es~ guaçu, c.r~ 80.000 .OOO,QO, contrato sa' construtora:~.;; pro,;; 'g ,m no seu quenta milhões de cruzeil os.
coamento da nosso produção, especia!- com a Fnma denomma_da Coten~a.' .a trabalho.
.
Juaçaba - Xanxerê, duzentos mimente a agrícola da regiã 0 oest' d'0 n:!esma que tem 0 ~<?ntrato e!D. lesciO SR. ANTóNIO CAllLf)S - Mm .hões de cruzeiros.
S
e.
sao para o trecho TIJUCas .. JtaJUI. Fio- to gn.to a v. Exa.
.. . .
Xanxerê _ s. Miguel do oeste, du·
d 0 R' d 0 '.
1
va e .
ro
Peixe e . e;·ra e a I~- rianópólÍs-Laguna Cr$ 431.000.000,00
En· ten-'o qtte 0 p1·obb:11a TJ.UO e ta<
dustnal do vale . do ItaJai, no norte _ Companhia de Terraplenag·em e
u
t
on
zentos milhões de cru7enos.
do Estado.
D"
t
simples assim. Meu di,~:~··so em c ·'"
Fundo RcdoVIàlio, parte dos quaNeste último ano, uma das caracte~smon e.
objetivo, pnmeirame'lte, E'~c.are~er trocento:; e c:nquenta mLhõts p:·eVl~rísticas do clima de nosso Estado, a
Pavimentação: Florianópolis·Bigua- aquela a.firmatrva do .. engen:l'~" '.,: tos.
grande precipitação p 1 u v I omHrica cú - 12 quilómetros - :. . . . . . . . . . . inspetor do Dep::rta·rL~ 1 "'1 N~._.on3..
A BR. 50. é aquela estrada que con_
anual se acentuou. Tivemos enchen- crs 254.000,00Q.OO já empenhados de Estrc.da.s de Roda~em. <tUe rlec!l:t"OU seguimos através projeto de Jei de
tes calamitosas no vale do Itajaí e CrS 107.000.000,00 com a Pavimenta- que a bancada fed,r:d esta~~ pre;o- nos~a autoria, pro ongar de cuntiba.
no sul do Estado, durante o mês de dora Mantiqueira. Itajaí-Itaiopolis - cur·tda com o exce~so, mas nao hav._a,
janeiro. E as chuvas prosseguem, de 48 qui1õmetros - Cr$ 960.000.QOO,OO, jot~.cà.J suilciente · fl·''·a
<> .;~stt;:aaa no até Blumenau, para servir a rica
maneira mais mten.sa do que nos ano:; já empenhados Cr$ 340.000.000,00.
tronéo. Dal, e.;.sa letcura cansa,Jva. : egião do Vale do Itejai e, também.
anteriores. Nesta hora, a BR-59 e u num total de Cri 4.161.000.000,00, ao ~·ela qual peço desculrJ:;s ao Senado:
par·a o escoamento da maCieira, cujo
BR-36, com seus poucos trechos consF~m segundo lugar, .q 1 ,~1·:, preva' _~ ma10r entrepo"to e a Cidade de Cun
truidos mas inutilizaram as estradas
Companhia Triangulo: ItajaLPira- afirn)ativa de V._ Ex.t de que,. };a- tibano. Para essa obra existe, em vn·estaduais que serviam a região, estão beira - 48 quilometres - Cr$ · · ·- · • bastám a.<; dotaçoes o:·ç01men~ã, .as tu de de cri" dito especial auturiz;;du
pràticamente intenompicla~.
960.000.QOO,OQ, já empenhad~s Cr$ · · mas hà necessidade ae q'lc eL1s s~~~m. pela Lei n9 4. 165, de 4 de dez 'muro
Diante d€-'!~a sihmção, sr. Presi- 2:JQ.000.0(,{),00._ Recursos previStos pa.~a 3 plicad 8 .s. F'im\lmente. quero nl'J, ...,. àe 1962, a. importância de qumm:ntos
dente, que Ja ecoou na Assembléia a BR-59, a fim. de ater:der a pa1.e que, como repreEentantes de s.7~ta milhões de eruzeuos,' mas infellzmenLegislativa, nas entidades estudant.s, ctcs contratos acima reac!?n&dos e ao Catr~rina, estanws .1 tento~ a.J o•oJ,e· tE' o crédito não foi aberto e os I e
nas Associações de classe e nos sin-~ restante do_ programa, Ja que ês:ses ma, tudo fazendo para que tenPa ~;o- cursos corre.>pondentes náo tor::m 01~
dica tos, a Bancada Federal entendelJ cor:tratos nao· eobrem todo o. ~!ano 1 l'âo rá ida.
t;regues ao Departamento Nac:on~tl de
de seu dever promover uma reunião Qmnqnela, nem os recursos pern.ltrm u P" , ~ · do s· preside 'lte temos Sstradas de Roda~em.
com o Sr. Ministro da Viação. S. Ex" a conclusão da obra. ou pelo .men?:, ! 0 ._o~s.e~u~n ·e' p\;r,.cao da \'erJ"' orNo Orçamento de 1963 para a Rspor. mo!ivos. certamente de fõrç.:t seu andamento de maneira satisfato~~~~ã'~a J~ 1163, que é o <eg,unte· trada BR50 estão consignados cinmawr, nao pode comparecer, mas eu- na.
: ça
.
_
viou, em seu 1w~ar. 0 Diretor do DeTerraplenagem e paVImentaçao dé quenta milhões de cruzencs, qun to a•u
partamento Nacwnal de Estradas de
No Orçamento de 1963, com cs cortes Joinvile l<,ronterra Pa:·ana, C'~ . . . . . . incluídos tota:mente no P.ano df D:cuRodagem que nos rraçou o panorama do Plano de Economia; temos, para o 130.0CO.OOO,UL; Cr$ 70.00<!, ~ll',Uu para nomia e que devem atender ao trcd.a. situação das dotações orçamentá- tre::ho .Jomvile-Itajaí,
Cr$ . . . . . . . . ~ponte sõbre o rio Cubatao; d.e Jq,n· cl;o, ·nCuntrbano. -: C~~\pos hc•os e
nas a serem aplicadas em Santa Ca- 32Q.OOO.üOO,OO; para o trecho Frontel- vile-Itajai Cr$ 320.ooo.•.Oü,Oü, pavi , Bar I anca .?o. RIO - Pc.o as. Do Ftmtarina.- A BR-59, estrada que aten- ra Paraná.Jomville. CrS 130.000.0LO,OO; . entacào. do trecho Itajar-Itacupu e 'do Rodoviano nada, e na propu<:a de
derá à zona de maior produção de para 0 trecho Florianóp~lis-Laguna, ~onservação do restante da Estra.••a.l1964 d2v_er1a o Poder Ex~cutlvo me dr
Santa catarma. de 1952 a 1962 rec~:- Cr$ 320 -00Q.OOO,OO; para 0 trecho Tu- >·'orianópolis-Laguna, trezentos e vm. 1a dotaçr:o de cem mllhol"s de c:uzei.
b.eu do Govêrn_o F'ederal, e f?ra_m efe- barão-Crisciuma,. Cr$ 50.000.0LO,OP,
milhões 0 trecho inicia! e ,pontes .. lros para Cu~?trbano - Blumenau, na
hvamepte aplicados, um bJlhao, se- no total de Cr$ 820.000.QOO,OO.
Tubarão e Cris~iuma, cmquenta mi- 'rodovJa BR-oo.
tecentos e quinze mi}hões de cruzeiNo Fundo Rodoviário de 1963, do :hões-para pontes.
_" j
Govêrno não. cumpriu a Jei que
ros. As outras dotaçoes destmadas a qual cabem a Santa Catarina Cr- . .
~ste pro'nrama não tem sua execu~a-- Ies,a em pleno v1gor.
esta ~ às demais .estradas de Santa 271.900.000,Ltt, temos para a BR-5!:1 inicl~:!a r.~rque o Departamento .NaA BR14 tem, no Orçamento de 196:3,
Cat'!-nna, foram mcluidas e... postas Cr$ 236.000.000.00, inclusive ,-ara ""· cional de Estradas de Rodagem amd& ! cento e quarenta milhões dp cn<?el-.
a VIgorar, e o De~artam~nt_? tem a .: . .;pesr.s de conservação do Jeit.: .iá não reee>ben recm.:os. que estão de- i ros, ,Que foram em part" mclmús.s r; 0 ,
receber, de 1~1,_ cmco bllhoes e de existente.
pendendo da aprova~ão do Pla1_10 r e Plano de Econom:a. Na p: oposta ct,~
1962, .doze bilhoe.s. Partes desta"
•
, ,
·E~:·nomia pelo con~rcsso Nac10nal.. 1964, tem cento e cinquentn millJót>s
quantias se. destma às estrad~ .a~::
Na prcposca orçament.t. a p<t;s Plano de Econ·mia que ainda,l_lão f_m de crúzeiros.
Santa Catanna. ~s despesas previ.~: 1964. sem levar -em co~t.~, o l"lás.,Jct encaminludo à
nossa con.>werfl"':'c
A BR_89, no Orcamento de 196:l,
tas para a BR-59 no Plano Qumqufa Plano de Eco~om~a, tere. Di!, p.u·a o
m
da Cfl'llara do" Deputados, e rtuz·ntos e trm' a mdhõ('s de . 11 , e·
nal são modestas para o Estado de trecho FI>. •at1opohs c' ~ '\').' .. ,J .;ma ne ·t~
_ " ~"~~Do' de abril.
ros dos qua 1, mt•nt 111 ]1 - . " ~ ·•
Santa Catarina. pois deverão atender Cl$ 1.150.'~00.00Q,.o, e oar·t · ned1"
es,mo~ em
.
_
dos' no Par'·
',,a
·, Joes mrJm.
às BR-36 e BR-l>D, refletldas na !'lonanó;>oi~·Fronteira R' ' '•·ie ele
sr. P1esidente, esta a slluaçao .d~ 00 ,la de 19 ~~ de Ecm~m.a,_ e a PJOMensagem do Sr. Presidente da Rc- Sul, Cr$ 700.000.000,00, r:o tola! dr lcalamidade públ.ca d:~ BR59, que ua to .. ~ CI;lquent~reve ~-aotacao de ,enpública e dentro das perspectivas de CrS 1.850.0~(J.OOO,OQ.
alender n~.o .'>Ó as ricas reg.ões do nor. lcmco mil _
ll1ll oe.s e se'enla e
ação do Sr. MiuisLro Hélio de AlmeiNo Fundo Rodoviário, te.'":''O~ parte jte do Estado, do Vale do Itajai, da
Sã 0 F'·hoe\ para?" trecho Jomv.le
da para 1963 as despesas previstas dos Cr$ 450.000JJOQ.OO pre".;,~a~. o QU<' Capital de meu Estado e do su catan- hões
~.anc\c.o r s~Lnta e CJnco rnJsão as seguintes:
,,. uma esl.imativa do que Vdi caiJei a 'nense como também, à rconom:a do 1
pai a o Iecho Lages - Blume.
Terr!Jplenage,m: Fronteira do ~anta c~tarina, em 194, no val:f, I Rio Graude do Sul e Paraná, pois 1Iau.
Parana-Pirabeuaba - ••••..••.• para efeit0 de cálculo, de CrS ...... I "erá realmente a via de escoamento
A BR-!..~ no Orçamento de 196 ~ 690 .. 000.~~0,00
.
250.0~0.000,00.
. '""'
I de produr;ão daqueles Estados.
foi dotada'. Para a proposta d'~'· ~~~~
Pirabenaba-ItaJaí .........
Assim, para um progh<·><a ele CIS
mesilO
o~OiTe
com
as
ou~ras
BR.
ha
uma perspectiva de quar nt • .
0
21.00~-~_oo:~O.
7.698 ..00?.üOO,ÇO. dispomos. 1~~ m~"1;1m· F,lrel li::;nro rrJato da situat;i':o d:\que- lhôes.
e a l11L
ItaJUI TIJUCas.- 910 ..000 .0.00,00, , .as hrpoteses, sem o Plan? l e E, o,1c- 1 outr. , viP'l de trano;porte lndispenA BR-88 não fo· co te
,, d·'
Para pontes sobre o no TIJUCa~. 1 ,lia para !964 e sem a ~:rcu,•c;r·1:,•.a as . ,cJ, , 0 ,,..1 .
·
dP« volvi l9 também - . I
~ mp '' ", e a
duzentos e t.rinta milhões, e para . 1m ito bem lembrada pelo Sena 'i or savelS ~o P· -" ~s~o de ao ·' cn
- rluida tem nao: ".~R 2, que. e.st;; mpontes s?bi~e o rio Camboriú, no- \tilio Fontana, de que o Piai~o de men~o e ,meu s a .0 ·
ram for- l,hõ~~ 'dP. cru~:~1a e.s e ano VI~t,_ ny_
venta milhoes.
·:cc:nomla para 0 corrente :~.no, q:~e
Quanto a, BR 3_6, na o nos fo
·~
N
.
. os para cons.-~ "'~.!lO.
TiNcas-Florianópolis,
.. , . . . . .10s reservou Cr$ 800 OLO OO'U Õ•J aim:.c necidos daaos sobre as despesas _J•~ • a PIÇ>posta orçamentá na de 1961
Cr$ 1li4.000.000,00; FlorianópoJis .. I1 ~enha 'ao Congresso para ·~e,· examina. realizadas, os, contratos e c•mstruç-oes ,eJ;l milhoe.s de. cruze:ros.
'
Lagtma, Cr$ '.466.000,00, sendo. :lo, dispomos de Cr$ 4 . 256 . 90 o.üW,lO. e o orçamen:o das obras program.]- .. ~' .8 .~ Sr. Pres1dente, a situaçã 0 d::; 5
0
para pontes Cr$ 360.000.00000. 'i
. .
·
.•
das.
.
·'"''·~ fedf'ra's de 8'lnta Catarina.
Tubarão-Içara, Cr$ 73.500.000,ü0. , O Sr.
Altlto Fontana - Per mi.<
Quanto aos recursos existem os seO abnnd_ono em que se en<?,J~drnrn
num total de. Cr$ 4.161.000.000,00, V. Ex~. um aparte?
guíntes:
.
. , . ~ir~~~~~,~çao d.e:;s.Bs via~ de u,(.,,c P.
ao preço d~ Janelr?,
SH.
ANTóNIO
CARLOS
_
Com
Orçamento
de
1963
.Flonanopo!Is
fô.
• .. o da 11queza cnada!' pr-\ ts0
Para pavtmentaçao:
fronteira Hazer.
- Lagrs, trezentos e cmqc1enta 1111- te tço ~ trabal~o de povo ca ''l ··,r n:,e.
do Paraná - Pirabeir~ba, :··· .. · 0 Sr. Afilio Fontana _ Devo apl:'- ihões de cruzeiros. a cargo do Bata .. m~ Jepercut~~o ?o!ornsamen,p "'"
Cr$ .540.QOO.OOO,OO; Pirabeuaba- 'las comentar as verbas citados p:r lhão Rodoviário de Lages.
inc~~ Esta.do. Nao so <!S teJegramJs que
Itajai Cr$ 730.000.000,00; Itapocu V. Exa., pois parte delas já est.á emPara o trecho Ulges - Juacaba d . porei ao meu dtscurso. 95 .lot:'s
Itajai Cr$ 620.000.000,0Q; Itajalh ..r
J De
t
· t N 1
C"nio e oitenta milhões de cruzeiros' e_1dmprensa que pedi fõssern nêlc in. Tijucas. Cr$ 940 .000.000~0; Tiju- ·Jen aua pe o
par amen G a c onRJ se-ndo centa e .cinqtlenta nlilho'es' par~ 1'ft;cul as como a correspondên.·:.i·1 P~l·cas Biguacu· C,.. 560 000 000 00 de Estradas de Rodagem, tendo sico ,
.. : • u ar qu" recebemos de am
d
· - · · · '."' . •
'
' ; contratados. portanto, trechos da rP con,truç-f:o, qumze milhõ0s para equL i comp?nhelros nos 'Ig<J[; e .e
Biguaçu-Flonanopohs • · · · · · • · · · · ferida BH-59 que nl\o estão sendo exl'- pamEntos e qumz' mi hões para con Ituaca·o d . · lt
dao conto dn ~ICr$ 147.000.0QO,OO, num total de
.. "
~
,
·'
e 1evo a do povo caHnn!'ftCr$ 3. 537 _000 .OOO,OO.
cu ta dos pelos construtores pela fall a ,e;~?a•·o~ trecho Jnacaba
X•'nxere· seRfeai:::tee ·a ess~ sistuaç?.o d.e abanunr.(>.
1o. pms, r, Presidentf:'. 0 ~ ..
de verba disponível. Isso p:rque o
..
.
,
.· _ · ~ .
,,
.
A despesa total a fim de se cum- Ministério da Fazenda deixou de de· cen o e cmquen,a mphoes. sendo cen. ·lo formukrlo peJo nobre sena'lo,.
AWpr!r o Plano Quinquenal, apenas em positar as importA.ncias · corresponden- to e dez mLhões oara oavimentaçf:.o , lio Fontana. se o Govêrno Fecil~,·á: nAc
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aplicar - feitos os cortes do Pi:mo de
Economia. obedecidas as restríçõe.; do
Plano Trienal tendo em vista as economias do Plano de Contenção de De$pes& - aql.ilo que sobrar para exe-cução das obras rodoviárias inctispenr;áveis ao programa de um desenvol·
vimento e de bem-estar do povo catarinense, estará, certamente, come-·
tendo um crime.
Na l10ra em que o Govêrno se volta
para grandes problemas esti'Uturds de
reformas - com os quais estamo:;, em
princípio, de acórdo -- no semld.o de
tornar o Brasil capaz de atender à sua
situação presente, ao seu (leseuvol\';mento, ao seu crescimento, à ,;ua conjuntnra social e econõmiea, náo é pos·
sível que não cllide dêsses pDrmenoH's que. no entanto, poderão preju
dicar e comprometer, de uma vez por
tõda:-. aquêles vôos tão decidUus do
Govêrno na bucsca dos eterno.-; desLnos da l\!a<:;ão brasileira. (Muito bem.

Os deputados do oeste catarinen.
se, de tôdas J.s bancadas, cnticam
a; derr.wa na construçáo da i3R·36.
No momento a capital catarinense está quase desligada de comunicações com Pôrto Alegre e Curi~
tliba. O líder da oposição, Deputado Fernando Viegas, deplorou o
descaso vota<lo às rodovias, especialmente à BR-59, à qual chama "Estrada da Vergonha". Disse que no trecho de Flol·ianópolis a Biguaçu, de 18 quilómetros,
gastaram-se 9 bilh&es de cruzei·
ros, durante dezoito anos, e as
duas aind~ não foram concluídas.
O Sr, Fernando Viegas dedarou também que não são verdadeiras as observações do inspetor
de DNER Luis Matos, que culpou
os deputa<los federais pelo atraso
da construção, frisa-ndo que recebera informa·çáe.s do SenadOi' !ri·
neu Borhhmsen que cont.radizem
J'ifuiro IJem - Palmas).
a afirmativa do inspetor. Por outro
DOCUMENTOS A QUE SE REF'ERE
lado, foi intleirado de que o DNER
O ORADOR EM SEU DISCURSO
tem verba.<> específicas.
Exmo. Sr. Senador
O SR. PRESIDENTE:
Antônio Carlos Konder 1--!.('\1!
Nada mais havendo a tratar, vou
Senado Federal _ Brasília _ DF encerrar a· ses~&o . Antes, port>m, de, signo para a de amanhã a seguinte
A As~ernlJléia Legislati7o Est~~
f!mi< dp Santa Catarina, aprova.nORDEM DO DIA
do pl'opoéta dos Deputad•ls WalZ'zPlli Pe::lro Harto. Hermes
Sessão de 18 de uhrii de 1963
Cc,;,o fvan da Costa, Gentil f.';ei.ani
e l adir Clwrubini apelam uarJ. V.
.Quini.u-feira)
J~:.:a.

ctet. ~rn~1nar

sr-ntido de

imediatas para a con
ci'J'"' :n do a.sfalta1nento en 1>·e ,Joa-

"Y>.

Discussão, em tw·no único, do Pa·
<'-;·','.'',~.s _J,:C.,._.'c~.-}..l:.~.-~~eC-",S.mãot.•o~s1ig,.~',,e,~.--" 'l~ recer da Comissão de Relações Exte~
v>
' . ri0l'€S ~õbre a MelE:teem n9 -17 (n'l de
l,i·:.'.f'íori~nói;o!if, todo;;__ n~..... :origem 31), de 15 2.1U63, pela qual o
BP -'H. A. Pf'.<;rrrw sttuacao de tai 1sr. Preswente da H.c;p,-tblica ~ubmete
· ·:· "!W • d:ttcll!L'\ .
d::,trlbt::r·á•J e- i ao senado a escolha do Diplomlta
c•- :"";,;n d:•.s nqclezas ia _,·egiflo íA1rânio de Melo Francq Filho ;)ara a
l' · . .
e
o
d• ··':'nvoJv:rner,to 'função de Embaixada;· Extraot·dinario
d' 1 '''"t" . 0 J.tn •·m,'nse __ 1\~<''l~iO''l- I e Plenipo!enciário do Brasil junto ao
De'!) Hndo Iv--o Sllvetra,
Go"'_êrno da Bélgica.

c
1

-

Xat1.xerv e term[llPn:l:;Pm <ios ,
1

A

·'--

"

-

(

Pre-j

Disrus~ão, em turr,o
Co1nis~~:.o de:

tecer da

único, dv PúR.elaç0es Exte-

riOl·es sôbre a l\1en•<u;l'm n9 n2 -• n? de

D ·._
LrgislaUva
de
aptovanclo p o;;o~
D::-p:rt~Co Paulo Er>nnqu;;
Fa:·;a scllc'ta de V. Exa. a

o•·J:,;Pm 471, dr :!1.3. lOu:!, pela qua: o
Sr. Pre:idente da Hepública ,;ul,rr;p((•
ao Senado a escoll.;a do Dhl.mw ;.a
.iosé Sette Câmara Pilho para a tun-çJ.o de EmDaixac:or Exttao'·rlm:\ri•J e
Plenipot~mciário do Br•,tsil .1\ilFO ao
Governo da Con!ed~r,•çiío Hn,iv{·tic·J.

inc•:;.,f.c d2 cr'rério prioritário detltro do Plano Trienal. para as Estr3.dJs BR-59 e BR-36. imprescin~1
díveis ao desenvolvimento d:> E,;- :
tacin sandnçõrs. a,;J Dep;it.a·!D:scussão, em turno único, do Re·
lvn SUveira - Pres:dent2.
. 1t.erímento n9 687. de Hl62, de atJtoria
I cto Sr. Senador Pa ·.tlo Fender, que soExmo. Sr.
liclta ao Sr. Ministro da Jtt3tiça a
S.·naclor Irineu Boruhal!.-sen.
abertura de rígorom inquérit.o federal
1

B. :!sDia - D-F· '
~e~p~~;~%7u~~d!'sa~o ~·e~~~t~ ~ t~~i,~~~
Em ncme do ·' Uom Clube" e verificado na cidade de Belém, contr<1
da pcf.ulaGão de Tijuca~. soi;cito 'H>la Ntação de rádio, a Guajará. tena V. Exa e demats membros da do
Bctll.'Hia
CaLar;nen:se, , j>l'OVidên·
Parecer no 775. de !962. ;la Com!sc.a~ no sent;do ele estaoelecer re- são de constJtuicáu e 3us1 1:a ••elo arg:noe de urge_?cla para a con.~tN-~ qmvamento.
"
çao da BR-o9, v:sando a rap1da
con~.~t:,E..o da obra que atendera an
Está encerrada a se~são.
•
a]tn ·nterêsse do nosso Estado
(Levanta-se a sessão ·H 18 ho·
Re,;peitosas saudacões. José .ln· •
driani -- Presidente.
ras e 25 mt.mlos). INSAI'ISFAÇÃO EM ~AN'IA CATARINA COM O ATRASO DAti DISCURSO PRONUNCIADO PELO
RODOVIAS FEDERAIS
SENH...'R SENADOR JOAO AGRIPlNO NA SESSAO DE 5 DE ABRIL
Flor:anópoli.~. 8 10 Globol O
CO~REr-."'TE qVE 9E REPUBLICA
-Jléb mo ·estado das rovias federais
POR HAVER SAíDO COM INCORg·8:-ntJ um · movimenro de tôdas ~
REÇõES.
cla.'3e<; no sentido de que se obtenha uma solução para o g~ave
problema dentro de um prazo mid SR. .JO.Ii.O AGR~PINO:
n:mo. O 1;der do Govêrno ~- As_
_
.
semble:a. Deputado Dib Cherem.
<Nao /O! reVIsto ~elo orador) - Sr
promovea ceuniões preliminareS. Prest.dente e Srs. Senadores, na no1te
junto a~ lideranças de bancad,u ue ôntem, _o .Senador José CàndHio
aos p:·ptelt-os e vereadores. com o Ferraz sofreu um dl>túrblo 111) seu
apoio do Governador Celso Ramo:;_ aparelho Clrculatóno e rece.Jeu reco.
visando a um encontro com o Mi~ m"nduçâo médica de mio ~nmparecer
nistro da Viação -.no Rio ;je Ja- às ses.sões do Senado -10s uróx1mcs 1
neiro
dia.<>. Viajou s _ Exa. o ara ~ Capital ·

l

NAClf)~.:M

1 Sef;iio 11)

.ll.bn! de 1963

do Estado da Guanabara il. fim de
submeter-se a um pronto tratamento
de rep:>u.so.
Devia, S. Exa. pronvnr.ial' discuno
na sessão de hoje, na im;;>OS..>Jll!Jidude
de fazê-lo. pediu-me que o lésse, pa:·a
conhecimento do Senario e da Nação.
E o 15eguinte o di~curso do nobHSenador J<)<C Cândido Fe•r·az:
"Sr. Presidente, Srs. :>:nado;·es:
Quero traier hojé a esta ti;:.:mna
um assunto ao qual ~stou ligado
desde os meus cempos de deputado
desde as suas origens le'l·ais. Refiro-me à ms~lt'.!i.çáo do mvnopó
lio estatal do pe•.ró1eo e à Let
n" 2 004. _,ue Cl'i0U a Pet obràb.

Nesta épo·a, Sr~. S.o.'la:!úle~. a
a estima e :~ convivênch 4'1e. me
ligavam at) gra·111e e sauctos•J P:·e
sídente Get,u]l<) Varga.s, <iera·.n m~
um pape! '.ie qur me .)·:~;il1no e
que go;:;to de unaginar q1~ nâ(,
foi inú~ll a ela'Jm·cção ·1"-'{Ue'" Je:
decisiva para os destinqs do p(us.
ll'ul e'l, várias "i!2íf!S_ portador do
pensam,.nw do Pces;dtnte Varg;:,,,
junto aos 1elatorc5 da mal é ria
nas d:m.; Ca.s ts do CongTesso e
especia!:n.•nte junto àqaele~ que
perten.'iam u•J pertencem ao lll":U
Partido, CllJa respon.saiJilHl:-lde ra
elabor•t\'â(; li:', lei é sob('-,:tJnc.ntf
conhecjda.
"

trOOrâ..: está hoi€>

-,c!' t. ::j~.

de

:.Plla

encruzilhada difícil, da q·~~i é nos
so a,,, er liocrr,\_,a
Mas. Sr. T?t·e.o;l'.t"!JLe defi..l'til'('S
des·!.~ Jogo o..~ • -1r·•cs que lH., parecem coner<.~s ;.w., a o deseni'Ul.Vi·
mento da pua• ca ':lo petl·ó,oo. os
rumos que .::cilcam os m>llhore~
técmcos do m,,r.oD•' J(· esta•-~ll· p~
trolífero, e que o governo hesita
em segmr, ,•Jlt!!do por um;;. tra.
m:a de contl:!gê:l":"·' poih cas e
pe,a própc:à u'l:::.wariaade j,f) alguns dos seus pr !1' 1pai:; •.·e? r. e_;en
tantes ne;:.te ''ampo esseuc•al di
proct•.Içit.; do ~;,v;~
Es -~ Jefiniçilu '·~' rumos é ne.
cessana p·{. 1 ~··e, , esde log 1 tique b,,n ciaro 0 r.unto de vcua.
a \l'L~tn clll qtnJ
·Jticamoo c.vm
tanta :oe-veridf•dt o FetroiJrás N•:'m

c

a&t.ilJ·",~J

Coube me. ainda. ~·. Pres:dente, naq:;,,,es tempos tormento"'J~
em que se fmna va uma poll t;ca
para o pE:ti·óleo brasLeiro, em :ne;:J
a. dificui<:lJ_desimensas, das qtt:t•s
hoje mu1b; eslão esquecidos, ;>altic!par elos ent~11d1mentos qm, :e
varam ao posto de primew) u ·lsielente da Petrobrfuc; um dos cWS
sos, um dos bra,;ileiros de rn ~:é>Í
• autondade e de nuus amp.a '6in~
de servico.o ao Brasil - o Govl'rnador J;n·aci Magalhães.

é0 11'io

r .:2!,

Lo

qur:t ·

tão

grandes int-eré<ses e paixões estão :!n) JÕ.Sü

,1n1a (·1aru ctef:.~l,L.-1.~

:~ai ~.'/:fó~i~'::,\/ ;;;:·.~~~;~~~sà Jel

«

So.,. .. o:.; .Sr }?; :::.:.cltnte, pn:.. ~nHt
poiÍtll'H
.,
i;TJ'JtC Qrtnr;):;,:>~V;t
dO OVY10p:),;,J f.-.::1~\131, C'Ol11 t) ~~~~n

~l~:;:.~~i\ ~:}:~.~ '~~.:;-,·~~~~i~~~;~~:: (~~J~
1

e..~tá O:tHrtprimlr) -.tD, lflente

3U<·
tenGa: no·J ~~-.~ u s.F.
expust.as
na
mens :t .,crc s~1 -':;Lit·.: ·1. !h, ~") • ·1
1
t.uio ~r) J~·e r,.·L:.~ J ·.u, ;:' tk~;·~n ~·i~L~
a u..:~:: .::: ·1 .. ··~ (: ..~
,~
:...el' .:.ev,: :ta à

Jurac: t\.I<l~;al;lãe.s, ind'Léldo e "'
colhi elo pelo
Pre~Jdente Var ~a·
para a cJ-,E'f1a dH emD·-ês~t e~' ;ta
n2.qur:a O'Jra. levou pâra :â, ~Jf-H)

tão longe ainj·1 dt• terem 1 no~
ção exat.a do c,r.unto e profunr11L e
grave esta crJ.-;e -- q•Je preeí.so su·
atac;.;dll de fr.,ute .. ·<'m demon, sol)
pena de riscos m·.u~o ·.<raves para
a Ocll:tica do ni:Jn•,pú!io est.at ,. e
para o próp: lo (!,ECenvolvimento
tc·.. nómico do :J!tlS. ~c qual a ·:?e·
trohras é umrt ;:te«õ. ~~;;encul.
Por incapa•';.\iid'; dúli S<'Lts dirJ ..
ger;•es Srs, S ,.\,··r·!es. e ::><L''lUe
o CJOVêrno naJ r,numtra em si
mesmo fõrçus pa:·a : r<~çar tumos
seg'1rO!; à grttnd~ l~1r1prêsa, & Pe ..

lJ.i'á~:.:a

:-(;

fia

as sun.< qnalltiactes de adn:llm:•i.''t
dor e rJe diru;ente de hom,'n,<;
como o p;'so da- sua vasta aut,:n,
dade po.ítica_
Sua pre:sença. :'\
frente da Pecro'orás. naqu{~le.s rem,
pos ainda mdecisos, foi um 'Ato:·
prenrmdPr>~nte de co-nsolldae.'HJ ,;~,
po'ítiea petrolífera brasilrira. c o_
mo obra de todo o pais. com•: "":;
fôrço nacional, por trás d0 qu:J..l
estavam tôdas as correntes Jolltl
cas responssveis do BrBsiL
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Q.ue me p:::rect•m t·:>·-.:,l·:·,;~ :·,esr,a
polltlCa cw JnLe,;, açl•ü. :v1tes de
comcn~"-

J·.):;;

Prlmetro -

Monopólio •ia

•m·

portaçao de oieo cru e dcrJII«CIO.I.
Esta me<11da to1 ap,ovada pelo
Con~;e,tlO ~acwnal do !?etró~Cc.J. em
agt•sto de 1962. tn8s ate hoje per.
menece à espera de tima dc:.-:lSáo
cto govêrno. Seu otjetlvo é
centrar nas múos da Petrooràs
tôda a ur.portação ae cru e dert
vados, mediante autor:zaÇao dÕ
CNP e ouvida;; as ::utoi'idnde-5
fazendárias.

Sem esta coeBão. sem ests urü
dade de vistas entre faC"cões aa
versas. cimentadas pelo oat.t·;ons
mo comum. sem esta •mião dt'
vontades que me coubp i\ i 11d>:.r a
construtir, muito mais éLtiiet! te
ria sid0 o raminho do m.1.1npó:1~
estatal petro'ífero, e muito m'";'
long1qnos estariam os frut·.o.;; qi<f
êle h a veria
de trazer · pa: a o
Bra.sil,

con-

flr. Presideste. s(io rssas :i,2.n-:
çôes íntimas com as origens da
Pet.robrás. aliada à fidelida•1e que •.
mantenho para com os prm·~'piN
que me orientaram naquela epq
ca_ os minct;:~,o,.~ do monopóii0 ><
tata1 do pel,róleo. são essas liga
CÕPS e fideli1_,~des que me 1evinr ·
hoje J eaxmms.r com franq•,eza r
sem ~mhages a realidade atT'
da Q~"estão protrc.lifera no B1 a,'-1
~ o ~.-tado de e• .~oa:~ reinant"!~ ~11.;
lnte:·x.-r da orép ·ia ~-etrobr!i,.o;. Nltref.ne. noje. às mi\oF. do Prn(e-';~;
Fr9 ncisto \ln,: '·!•t"" ira,
._
1\ t->etrobr:\s c·<.tá ~rn cri.'"' Sr
Pn~.,,~ente .. ~:ã:•.. -:t.t:f{a isto ~.· ~. e:
tlma 1.firmaci',~ in'Pc!•ta. ma.s a'\o
h.fl dúvlda. '!" ::t•le 'Y!Uitos. rl.·'r•trr
c f(Jl ~ do eo~lo!"'~:~3(' Na.ciüf"IA pJ; I
!'

I

$egunflo - Ingr.csso progrt•Mivo
da Petrobrás na dtstrlbuição oe
ctenvaçtos, em
grosso. &toernos
que, -neste campo, a nt'cessidade
de um considerável capttaJ de giro
não permitiria a ad';çáo de decisões bruscas e 2·loba1s, Mas é indispensável que o govêrno caminhe com firmeza neste sentido,
Jj na adminlstração ao ilustre
Senador Jurac1 MO.ga•hães à. fren.
te ~o CNP, por recom~ndação do
entao Mmistro das Minas e Energiga, o autua! lioer msta c~ísa da
corrente a que pet tenço - o no
bre Senador João Agripíno - fo:
ram concedidas à Petrobrás autorizações para <Lstnbuir derivados
com exclusivJdade. ha área de
Brasilia e nas Rl'Pll.S vizinhas àS
re•Jnarias perte~·centes ao monopólio. A.-iniia o CNP. atrávés da. ~·
snlucao nQ 5-62, autorizou a Pe.
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trobrê..~ a fo:·nfcer .seus produtos
dtretamente aos órgãos das admtrustrações reiterai, e.staa.ua1s c
municipais, alêm da.a SOCiedades
de economia mista.
Deverá, portanto, ser programado o ingresso da Petrobrá.s na
e.tívidade de distribuição, para que
a emprêsa possa, a curto prazo,
e.ssum1r os encargos e obter as
vantagens da
distribuição, sem
prejuíw, é claro, das suas atribuições especificas, sobretudo as de
lavra, pe.squisa e produção de cru.
Terceiro - Encampação das re _
·finarias particulares, a com~çar
por aque:as cujo contró!e é mais
nece.ssário a uma politica condizente com as
necessidades do
abastecimt>nto nacional de deriva.
dos. Há
refmarias particu~ares.
Sr. Presidenc?,. que dão lucros as
tronôm1cos não confessados, ~xa.
tamente potqne ,se orientam OE•<·.>
SeUs interêsses privados e não pelas nece;;s:dr:drs do abRstf'c>uPncc
do Pa1s

só uma, o presidente da emprêsa,
tem poderes reais e efet1vos.
E preciso dar à Petrobrá.s flexibilidade administratiVa, se qm_
sermos que ela possa levar avante
os seus atuais enca1:gos, a.ssim como as novas respon-sabilidades que
o país terá que entregar-lhe, no
quadro da politica de integração
que preconizamos.
ll: preciso criar subsidiárias para
a Petrobrás, institucionalizar departamentos autónomos, desburocratizar e descentralizar coraj::>samente a emprêsa, de acôrdo com
as técnicas moderna.~ de admJnis~
tração.

-E é precisJ mais, Sr. Pre.sidente. f: preciso ganntir à Petro.:.
br~.s uma adminiEtração justa e
equilibrada, que freQt;entcmente
lhe tem faltado. E preci.s.J pôr à
~ua frente administradores nacio.
na.listas. e não auena.::; j··:.t~l?ctuai.s
n~cionalistas, ceitameMe hn:1estos
e bem intenclQnadrJs esmo o Professor Mangabeira, m2.; inexperientes e inc::~pazes a :1m p.nto
que chega a surpreend-:·:· rtJê'smo
os ma1s pessimistas.

Através de subsidiárias a serem
criadas na fo•:ma ja 1"e1 númer"
2 .004. a Pehobras pre6sa ser levada a congreg'!r ~~do o parqlle
de refino nae!onal, ievendo o C1': P
dar pross?gulmcnto a•JS estudos. já
iniciadoo Q.Uando ucup·ctva o, M'::lis.
tério das Mmas Ol Se:uador Jaão
Agripino.

Sr. Presidente os êrr •S e desacêrtos da atual 'actminil :ruç~.o da
Petrobrá.s acumulam-se de tal
, forma; !!rn todo.s · os c 1mpos da
atividade da emprêsa, r;a pesquisa, na produção, no retino e na
petrcquimica - que não vemos
comJ p'ossa o govêrno, sem rever
os seus quadr~. sequer pensar em
pôr em prática o progn 'Ila traça.
do r.elo Plano Trienal ·~e Desenvolvimento, no campo do petróleo
Mas, passemos a um} análise
da atual situação da Petrobrás·.
Sr. Presidente, enquanto o aumento dJ consumo de derivados
de petróleo. que vinha se sit,uando
em tôrno de 8% ao ano, cresceu
cê r c-a de 11 ~-~ de 1961 para 1962,
a p: e1üuç':ío de petróleo da Petrobrás, que aumentava il razão mínima de 18% tl950-1961 l. sofreu
um retrocesso, b>~,íxando de 95.363
para 91.51_0 barris diários.

Quarto -- Cont<õle da Petrobrás sôbre ns ter:mn!l.is marftimo5
.alguns di'les Já cl.JSOt~>:tos. So as.
sim poderá a emr"·êsa operar com
eficíênc1a a S'ltt frur.a (le petrrJJei
ros, na navegação de éabotagem~

Quinf,·, - Desc·nvolvimento aa
industna petroquímica, no mt<;rêsse do desenvolvimento nacional
e da própna segurança tio pa1s.
Neste terreno, o Brasil está P"rdendo um . tempo preciO.SiJ, en
quanto outros países, co:no !1 Itália, através da ma pl'ópria P.mpre ~
sa estatal, dã'> oassos gíguntes.;os.
A indústria petr•lq'limlca. Sr PrE'sidente, é hoJe
Píttenc:almf;'nte
mais Importante :pe o fer;·IJ, e
talvez tão signlflcatlva pa'"a o
futuro do ;.•u, q.m:1ro a indú.stna
atômioo Cu:11 1·ls~ 11a petr"l•lu:mica, a11~~ os :é~ J!cos ltaliacJs
já estao cne~·ando à energia nu
clear. lTr~e c:;_;p e Govêrno dê a
Petrobrà, c< ne-C> para. desenv•J,
ver a pp•:;·t·Q•::;r,'C'Il cem o rl~:th'

Para que não se agravasse o pro
blema da importaçãJ de cru, a
Petrobrás deveria aumentar de
32.000 barris a sua produção mé-.
cli.a-diária, ao mvés de deixá·la
cai r de 4 r;~ . A não realização dê~se
objetivo obrigou a Nação a despender no ano referido, ma's de 34
miihões dr dólares, ou seja, cêrca
de treze bilhões rle cru<ei:·os com

necess~- ;:'!.

Sr. Presidente. êstes cinco pon
tos básicos aa p'Jlitica de integra:
ção do mo'lopól o estata-l petr0lí·
fero estão. como não podiam deixar de est-:u·. em absoluta conformidade com 0 que se diz na úl·tima mens,~·t;m presidencial ao
Congresso, e com o que estatui
a Lei n" 2. f.ü4, a cujo espírito de
vemos ser fi?:s.
-

6:-:lo lmporr.ac!o

Se a Petrobrás não p1.::lc::e am.
piiar a sua produção. -:omo vinha
fazendo, mas pelo menos tivesse
mantido, em 1962, os 95.000 b:nris
diários que, em média, produziu em
1961, a Nação teria economizJdJ
cerca de três milhões de dólares.
Quais as razões do decré~cimo,
Sr. Presidente? Em primeir:> lu:;ar,
segundo os :t:róprios dados dr, emp~esa, a média diária de sondas E'm
operação -dectesceu. · Isto signiflca
']Ue maior foi o número de sondas
paradas. O número de metr :s per·
:·mudos em 1962, ficou apenDs a
~~. 3 do que se havia ai2ançad::> em
~ 9Gl. A produtividade, isto é, o !1Ú·
mero de metros p"rfurados por
oonda-dia, tflmbem
drclin;;:\ (de
.:'6. 33 para 19. 8! . Os poçoc; ~:; ·'E's~nvolvimento
respcnsáve's
em
n~:·te pela. ampliação da cap::cida.
c::~ pr·dutiva ct-os campos. fonm

E clm·o que. atua'mente, a Petrobrás não t~·m quadros nem estrutm a para suportar este.s responsabi'idarles que deve assumir
em benef•c;o do pP.ís. Pode.se dizer, aliás, que não tem quadros
nem estrnt•.<ro, nem mesmo p:ua
atend 1 T
C'Jr:etamente aos · s2us
atuRis d:"..-r'res -·e esta é como
~e satr. umq das causas das dÍ
ficulda.de' em qne está soçobran:
do a en,pr0.c-n.'
.

A Pc·t; :: 11' ' ' ' p~-cc:,;a ser revista,
Sr. Pce' :r;· ut · pr"·"cisa ser refor- e nfio tne
intin:ida

'.) f:'ancamer.te.

(a d{,;!l r de 475

cruzeLos) .

I

Nenl·,u.'rc~ 0';,o:·{,a do porte da /
Petrobnis 3: Presidente, em ne ,
nhnm Iw:n· r!n m'mcto, é diri;rid0 ·
apenas p'll 4 p·ssoas, da~' quai.'

::~·~lrlu1:--o~. en1 rr·cnor nú1ncro do
que rm l96; e, até mf''HW. i< que
··l. previ·~ão q'lf c pró:;.ri~; Pr·~·cbr ..ís
li?.o~·a pa:·:-~ ü ano de 19G2! A em·'·1~,.·_,,,;,;
110 pores, quando
Pm
.ern1·•:::-:1a 176 e a '_:; 1 {!:\ mrt:t
r·~.r .t 6:.! e~·{l. ciE 150.
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Tudo que logrou fabrica;:. até de.\
zembro do ano fmdo, nao corres·:
ponde senão a três dias de SU!I.
produção n:minal e limitada a um
mlid,a do 240 barris por poço, nos
tipo só de lubrificante.
400 que ent:k produziam, no ~o
findo, com 5~!i poços em pro•· ucao,
Sr. Presidente, a própria Petro-,
aq•;eh méjif. caiu para 1fl(> barris
brá.s previra prcduzir 665. 7C3 barris"
diá,ios cJ.,- t'I"C. Como ex:c'lica a
.li:
Jubr:f1cantes.
o que Ez, <><',;'.Ul•!
at-ual arí1Jl r.i;;tração da emprê.sa
do divulga ela me~mJ, sem entre-'!
êsse desa,·en ·. r
tanto, que tal su~·_b nas cstat'.':l'~as:
('e!'lamen~e não te;·ão sido Os 12
oficiais do CNP. s3ma apenas
dias oe grev.: no inicio do ano em
7. 7'JO barris. isb E'. p~uc::> ma:s do
ca-Is~. { s
rr~pon.sáve1s por
tão que um por cento do quE· ~scnn::ra. ·
acentua·do clfcrés-cimo de produ·
jazer/
ção. com refl~xos tao dan:>s..;s na
Teve a Nação que il11>J~r~ar, em
ec )iFJmla do país, e nr. sua ba:anconseqüência, o equivalente ao que
ça Ce l;agamP'!tcs.
nJ.o produziu em :vl:::t.r•. npe, despen.
f;nl'~Ll'h o,( I,OSSa argumentar que
de:-.ào, no ano findo e só com es.<;a.
a 'Ji'oduca::> máxima obtida pela
parcela, a cifra de 7 e mei:J milhõt's
Emp:C.sa "•'111 tóoa a .!>Ua vida, foi a
de, dólares.
alcan.,,d~ cm dezembro de 1962
A previsão C()nstante do Pluno
c-om ) ~ {. cr.n b&rris por dia, cabe
T<·ienal tQuadro XL- C~:, ca Gloapura; qur ,-,,tos ocasi:naram tãu
Petróleo
inCe.sejáveis C:J!lseqüências co1no a."i bal de Derivados de
l:!CHi5, pág. 120) pa;·a 1963 é c e
que estou a:,:-onbndo.
BiJO 1n.il b2.1TlS cie lu.1r~f~c~nt2.::. Se
Teria si~o o não desenvolvimen•,o
ef.sa Refinaria f'l""'"';C:!.)?<sse a r lena
das r.ovas e prcmissora.s áreas encarsa (2.500 barr:~J, precisaria de
ccnt!·adas? Teria sido o cancela32n dias para alcanç:u aquêl~ númento prel,l«tur::: de contratos para
mero. CGmo já se escoou perto de
a pe:·furacão de poços? Ou seria o
um têrço daquêle kmpo sem que
Insuficiente crescimento de campo3
a pç~:·Gbrás .cons:~r:l prcduzir lubrijá em produção como o de D.
ficantes, no ritmo desejado, comJoão? Ou a lentidão na aquisição
preende-se ;·à.cilmente que o p~·evis
de peças acessórias às sondas. a
t.o n:> Plano não '"~·.~A c"r cumprifalta de previsão de estoque? Quais
do com· n:;v.;s prejuízos para o
as razões, Sr. Presidente?
prcoTama o:cvernamPntal e o balanço ..de divisas do país!
Em 19{il e 62.· a Petrobrás cana.
liz:::u 24 e 41 ~; do seu total de inA produção de lubrificantes, Sr,
vestimentos. respectivamente, para
Presidente, situou-se em menos de
a exploração e a produção de pemeio
por cento do consumo. Se a
tróleo; para 1963, no entanto, o
Unidade de Lubrificantes tivesse
investimento previsto e propc-.sto
funcionado a plena carga, teria .sapara essas atividades não atingirâ
tisfeito apenas a 50% do consumo.
sequer a 35% do total! Isto revela
Para satisfazer ao consumo total, a
Sr. Presidente, que a Fmprêsa est.â
Emprêsa há tempos vem estudando
desviando para atividades menos
a dupJicação da sua capacidade
pri8ritáriàs. dotações que cumpriam
produtora. ,
·
inverter no seu ponto mais critico
e que constitui sua precípua finaCom a lnsatisfatória organização
lidade: a busca e produção de óleo
da Emprêsa o a.ssunto co-ntinua
bruto necessário ao País, única
aguardando oecisão quanto ao lopossibilidade de garantir a real incal em que se deva mJntar as no.•
dependência económica de uma
vas unidades. A demora no trato
Nacão, no setor de combustíveis e
·da matéria resultará em substantransportes.
cial adiamento do inicio da opera.
ção daquelas fábricas, o que signiCabe ressalta·r que o Plano Trieficará não só lucros cessantes para
nal, nêsse particular, f-oi conser.
a
própria Petrobrâs, mas. o que é
vador. já que previa um consumo
pior, um dispêndio adcional de di·
de derivados, em 1963, da ordem de
ar-enas 110,6 milhões de barris. Ora,
visas pela Nação equivalente exaessa cifra já foi ultrapassa·da em
tamente ao custo de importaçã-o
1962, quand0 aquêle consumo atindos 2. 500 barris diários não pro_
giu a nada menos de ll milhões
duzidos, ou seja, cêrca de vinte
de barris, cm números redondos.
e oito mil e setecentos dólares
]j; absoluta:l'f'::te indispensável que
por dia de atre..so.
a Petrobrás fRça um esfórço invulNão se compreende ainda por
gar para que a curva de produção
que ,tendo as outras refinarias da
de óleo cresça mais ràpidamente
Emprêsa;
Estatal conseguido opedo que a de c:nsumo! Que espera a
rar durante os 365 de 1982. a Re·
sua atual Administração. Sr. Prefinaria Landulfo Alves só funciosidente?
nou .durante 242 dias daquele ano.
Da leitura dos Relatórios da PeSegundo consta, a paralisaçã()
trobrás de 1961 e 1962 e das estapela greve foi de menos de um
tísticas divulgadas pelo Conselho
mês. Mas, Sr. Presidente, quanto
Nacional do Petróleo, concluímos
à p-rodutividade, a refinaria brasi•
que tamtém nas atividades de refL
!eira menos eficiente é a Presi.
nação há fatos incompreensíveis, a
dente Bernardes. Basta dizer que,
exigir cabal esclarecimento.
processando, no ano que findou,
No que se refere à Refinaria
quase um milhão de oarris a mais
Landulfo Alves, em Mataripe, condo que em 1961, produziu perto de
tinuav~ sem soluç!to satisfatória
106 mil barris a menos de deriva•
os :.:~roblemas advin:los de sua im·
dos. Essa Refinaria além de seprópria operaçâu Embora produguir a orientação falha de produzindo mais
derivados leves, dE'
zir cada: vez menos óleo diesel e
maior valor unitário, do ,JUe óleo
outros produtos leves, de mais alto
combustível wrientaç'b digna de
valor, em dólares, se transforma de
elogios! a R~finaria ficou muito
ano a ano, em maior produtora
~quém do que ela programara para
daquilo que a Nação menos dese:962, no que concerne à produção
jaria fa·bricar - óleo combustível
de gases liquefeitos, gasolina <tipo
residual.
8 > e óleo Diesel.
Nada menos do que 43r: de sua
No sf' situa ai·, porém. a sua ·
produção total é constituída dêsse
maior fulba. Com 'lma Unidade de
derivado, em detrimento da obtenóleos Lub~·ificfmtes inaugurada em
ção de gás liquefeito, de valor muL
1960. arés ctecorridos ct~is anos, aintas vêzes supr>riJr. e que, ê"-~e sim,
da não conseQ11in a atual adminisvem sendo importado, em E'sc:~la
',:-açfw operÀ.Ia continuamente.
crescente.
Mas nilo P'l' ,,u aí a regressão.
Sr. Presic!eJ~tt Enquanto, em 1961,

a p "'trobrã..; c_ nsegulra alcançar a

Sabe,:::- Sr

O panorama na Rc:• 1~.:-:ct Dna,.LP'
ãe Caxias, Sr. Pre.s·dcnte, L•mb,ém !
Jl.:O difere muLo do acmta c:-:pcsto. p;octuzm m;n~s ae:·iv:•.cios (SO'
k> ~c.E:Jo gás llqnere:tol do cp.e prog ..una r a para 19G2.
A Emprêsa, em suas três refina.
ri:ts, sltuoll sua produço'!o m•'úia de
ga.s nquete1to 13',o abaixo d') que
previra, deixando de produzir p<:!rto
de 3GO mil barris, no va.or anroxi
mado de dois milhÕ.'S e 3'JG
dó:
lares, que tiveram de ser impürtados.
O Plano Trienal prevê a produção de 4 milhões e 700 mil barris
de gases liquefeitos êste ano, mas.
tendo em con'a que no ano findo
a produção nacional fo: de apenas
3 milhões e 400 mil berris, e que
tal produção vem diminuindo, novamente ai o Plano não será aten.
di do!
Sr. Presidente, o esquema de re_
fino adotado pela Emprésa parece
não ser, assim, aquêle que mais
convém à Nação.
Os derivado~ que se destinam à
Indústria petroquímica, como o eteno, o propeno e os resíduos aromà.
ticos, foram obtidos em quantidades substancialmente menores em
62 do que em 61.
Há, assim, uma flagrante contradição. Produz-se cada vez me
nos matérias primas para a indús:
tria. petroquímica," enquanto se diz
deseja expandi-la no paJs.

Pre.::identc,

(1 1 ~-~

Porque não c:mseguiu a Emprêsa
fazer com que a sua Unidade de
Fertili;>:ances alcançasse a plena ca~
pacldétcle?
A Peti obrás repete em s2us reJa_
tório.s de 1962, Sr. Presidente, certos titulos de projetos e instalaçt';es ele petroquímica obse~vados
ern 1961. referentes ao desenvolvi·
mento da economia de base da
Naçáo e de interêsse para a Segurança Nacional, sem contudo dl_
zer c:aramente como vêm progredindo a implantação de tais· Unidades. .e: o caso, por exemplo, do
Conjunto Petroquímica da BahJa,
cuJa umdade de amônea está com'
o micw de sua operação fixada
para o segundo semestre de 1965;
das fàoricas de asfalto da Bahla
e do Ceara. cuja terraplenagem já
cteve estar concluída.
Tamoem do
mesmo relatório
<!onsla i eferência a estudos e projetas que estariam sendo elaborados para a construção de Unida-des Petroquimicas, como a de Bu
tac.lleno e Latex, na Fábnca de
Borracha Sintetlca; a de Tetrãme.
ro de Propano, na Refinaria Landulfo Alves: a de Dodecilbenzeno,
HexanG~; a de Expansão da Produção de Eteno; a de Chumbo Tetraetila. A Emprêsa precisa esclarecer qua1s os que são económica
meme viáveis, inclusive diante . dá
ALALC, qual o prazo estimado de
Sl!_a concretização, a fim .de que
nao sp imagne, como tudo faz crer
que t{tls títulos encontram-se no
Relatório apenas como um modo
de esconder a falta de atenção

u1n:.1.

das ma.s impurtanles metas do govêrno é o estimulo à agricultura,
é ·a. dinHgPçio de métodos e a utl_
lizJç:io ele eqm;Jamentos e produtos
quim:cos que e evem a baiax produtividade rlü' nossas zonas agrícolas.
O uso de fetilizantes, hábito ainda não c-:mvrnientemente dlfun
did') entre nossa gente do campo,
depende essencJalmente de se poder oferec2r um adubo de alta efi
'ciência a ba'vo preço. O pnclut'i'J
importado nem sempre c,;tá
ao
alca-nce da grande mass;-1. rural.
A unidade de Fertilizantes Nitrogenados da Refinaria Presidente
B2rnardec; desempenha, assim, pa·
pe! de reJêvo na luta contra o subdesenvolv,meP<~o
Sua capacidade
nominal (341J ton. /dia de nitro
cálCIO) pode ser alcancada utüC
zando-sp gases re.sidua.is daquela
Refinaria ou outros denvados de
petróleo. Seu processo é flexível
bastante a permitir êsse recurso.
Não se
compreende. assim, que
após tantos anos d!' operacão ela
ainda· não tenha atingido. a sua
plena carga. Segundo divulga a Petrobrás em seu último Relatório. o
nitrocálcio produzido se limitou a
2/3 do que poderia ter sido fabricado e apenas 5S, mais do que o
produzido no ano anterior.
)Em têrmos de
nitrogénio a.5
quant.idades fabricadas se alZ·oxlmam de um têrço do que o Brasil
importa em adubos nitrogenados.

mil
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devida para essa grave questão da
petroquímica, cujo crescimento, em
outros países, se reaiiza a um ritmo ainda maior do que o da própria indústria refinadora que lhe
deu origem.
Srs. Senadores, perdoem-me a
extensão dessa análise, que eu não
quis abreviar para não privar o
Senado e o país de nenhum dos
aspectos de. situação critica •em
que se encontra a politica petrou.
fera brasileira e a sua executora,
a Petrobrás.
Estou certo de que o Senado ·
saberá apreciar êsses fatos, dan
do-lhes a importánoia que mere:
cem.
Sr. Presidente, estou encamlnnhando à Mesa dois requerimen•
tos de informações, dirigidos ao
Conselho Nacional do Petróleo e à
Petrobráos, através do Ministério
·das Minas e Energia, nos quais so.
l!CJto esclarecimentos oficiais Sô
bre os principais pontos que abor:
de1. em meu discurso de hoje.
Espero quqe Ambos mereçam do
governo uma pronta respQsta, &
f1m de que possamos prossegUir
no exame desta matéria de tão
relevante interêsse nacional".
Sr. ~res~dente, 'dispenso.l!le da leitura destes requerimentos do nobre
Senador José Cândido. porque a Mesa
o fará, nos têrmos regimentais.
Era_m estas, pois, as palavras que
devena proferir na sessão de hoje .
o nobre repre.sentante do Piaul <Mu.:
to bemn.

•··
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CLASSIFJCAÇAO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE AUXILIAR :r.JE PORTARIA SíMBOLO PL-g
Até 15 de março de 1963
Vaga decorrente do falecimento de José. Salles de Oliveira, Ajudante de PortPiro Símbolo PL-7

NOME E CLASSE

SENADO

FORA

-I

Cabe a

16a.

2.854 ..........

4a.

2m. 26d.

9m.

LICENÇA

NJJUSTS.

I

De PL-9 a PL-8- Antigüidade

Virgilino José <Ja silva -

FALTAS

TOTAL

I

9d. i 21a:

&1

I

l

4
.!__

O referido funcionário não está incurso no ~ 29. do art. 210. da Res. 6!60, visto que as 61 faltas não
correspondem a um período de 12 meses.
Seção Administrativa da Diretoria do Pessoal, em 17 abril de 1963.
Romeu Arruda, Aux:liar Legislativo,. PL-9 Zormelina Ribeiro Alves, Chefe da Seção Administrativa. - Visto: Marza do G'a11no Rondon Ribezro Saratva, Dir\tora do
Pessoal.
Obsert;ação:

CLA..~IFICAÇAO POR ORDEM

DE ·ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE MOTORISTA SíMBOLO PL-9
Até 3 de abril de 1963
Vaga decorrente da aposentadoria de Antonio Menezes do Nascimento Motorista PL-8
Res. 5-63 de 3-4-63

NOME E CLASSE

SENADO

FORA

TOTAL

l

FALTAS

N;JUSTS.

I LICENÇA

I

,_
~--------------------~---~----~~--~--------:~----------~------~-------De Pl-9 a PL-8 Concorrem:

Merecimento

{
I

G€raldo Theodoro Ferreiia -- 2.913 ......
7a. 11m. 28d. I 13a. 3m. 6d.
Rubens da Cunha Gomes - 2. 901 .••••••
7a. 11m. 16d. I
Pedro Cidra! Mansur - 2.870 .......... . I 7a. 10m 15d. I 15a. 3m. 22d.
Jacob Setta - 2. 865 .................. , ••
7a. 10m~ 10d. I
Milton Faria de Souza - 2.864 .......... .
'ia. 10m. 9d. I la. 11m. 6d.
:Manoel de Almeida - 2. 846 ............ .
7a. 9m. 2ld.
-·

I

-·

I

21a. 2m. 29d.
7a. 11m. 16d.
23a. 2m. 2d.
7a. 10m. !Od.
9a. 9m. 10d.
7a. 9m. 21d.

---

-1

---

-

I,
Seção Administrativa da Diretoria do Pessoal, em 15 abril de 1963. - Romeu Arruda, Auxiliar Legislativo,. PL-9 Zormelina Ribeiro Alves, Chefe da Seção Administrativa. - Visto: Maria do Carmo Rondon Ribeiro Saraiva, Dil'etora do
Pessoal.
Republica-se por ter saído com incorrE>ções.
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. CAPITAL FEDERAI.-

CINt 3a

SEXTA.-FJHB.A, 19 DE ABRIL DE l9\l8

CONGRESSO . NACIONAL
O Pre.sident.
t.lt~

e «u· 1111!1:.

~

Dw..s 20 22 211 t 30 Cf>·

&nca:ie: Feder- 11t1a têrm04 ao art. 70. t, 3•. da, cona.

1~. 11. ~'t

éu·

~to:

c.atum:.

~

•

crua.

~

do t:ongre.sao Na.c1ona1 pa.r.a, ent 5lllllbea ~ a· l!S!ia1!11m .._ 1111a c1111a
I, 9 14. 16, 20, 22. 21t "30 de ma.ic do ano em cru.J:31!f.·à.s 2lh. 30m. ne Pleaãri.cl da. Câmara doa Deputa.dc~ conheceem do..~ vetos presidenc~ ahalxo.
l!erreionlHfos :·

mero 14-61

r•.

110

Sena.co,

l?rQJ&!Àl a• Lei
Cl'le dlspõC wbre

a:rr Pf tm na C!.,.~ r" ~ n-&•
o Estatuto do ft aCH-\itLHlvi .tu-

nq 1

Senado Federal, 18 de tr.arçv o

ilta 1 c!ts mGUI

AUaO .M!()UilA

VetAt tptil'C1aH . . Profeto. dll Le1 nq t 6·7fl·A-62 na Câmara e D4.
1nero 163·641. no· Senaao que ap!llla IIDil aaqQi e ~ • ~ •
l'essoa& aos Orgaos da J1J.it14a. c:&o rraba.U'lo da 3' Reg,~ao aa dlS!)alll_..
LeSa ~ 3 cu lJ ~ JUl]l4 àe 1960 e 3 826, de 25 de novembro
c!t 1960 e ela >)Utra.s proV1cti!'nclaa.
LJtr. 11 1%'1 ·mato:
Veõo tparclalJ a.o Ptojeto doe t.e! n'1 4 410 B 62 na Câmara e n!V
~nero •-63 no Senado Q.Utt e.v.ea a. An~o i da t.e1 n9 a 780, dt lJ. •
.ju!ho de 1960 na partP. r.etetmr...- a.a Operadorea Po.stat& e dA outraa ~·
tidênctu
- veto (pa:rc1a11 a.o Pr<>Jet GhP Le1 n<~ 2 j68-.I:S 81 _na camara. a QA..
mero 120·6:.! no Senado. ClU8 ~ em ~,tntaadea unlverl&tln&& ca
cursoa ae onontotogl.a a- àAt ~ da. OmverSiàade • Mtaa o.r..;
- veto ttotaJ• SI' Projeto cf8" c.et nt 2 011-B 60 na e.n~o~a. • ....._
ro 44·62 no Senatl.~ que :teslnCfllrPGI'a da Patrunonto da Oli!Uie e ....._
"
á plena proprletl&Qe <1-ll SOcW1a.d.e lõ'llarmOntca "L.Tra·· o Imóvel 11.
tuado à rua s JoaQUi.n:· n'' 2l9 a& C&l)ital do Estado de São Pulo.
Ozas a 1t l& àP ma.w
Veto •pa.rc1al' ao Pr:>j~t.•) ~ Lei h 0 4 577-A 58 na Câmara e ollmero 16 63 O•) Senado. QUd reestr•ltUra o Departamemo Nacton.<. u ~?ar-
toa. Rtos tl CanaiS. tqmsforma~cr~ em autarquia.

•a.s

~:;~

,,.cuo:

Ver.a •pu:c:laJ.' aa

(Pl!J'Jf

Presidente Arrdrad1!
- SPI.
4
Vtce-Presidente - Nogueira da Ga· 5.
ma t.E'TB - MG>.
8
Primeiro ·S<cretárlo - RU3' ~l!J&el. . 7.
ra t ODN - AL> .
.
.8

SENADO

UJt:t•.

1\NDR.W.

Pt~U~!Oenlllt

Faço saber que o Ccngress::> Nacional. ~;~:provou, ncs tênn.os d.o n9 VTI,
ltl't. 86. Qa. cun:;t.it.uj.c;ã.Q Fed.li.ral e e.u. Auro Molu·a. Alld~ade, Prc>HLul.e
do Senad.J Fe<leml, promulgo o segUil."'\e

elA>

ImCRETO LEGISLA TIVO• N° 3, DE 1963
Conce.àlt a.utDri::;aç{J,o ao Presidente da República para se au!fflntar ckl Pttí:r a fim de atender a convite ojictal do Got·êrno aa
Replib'ica Oriimtal do 511'111(1JJ.ai.

Art. rry - E' coneelfid'a autorlzaçã~ ao Presirlente da. República. Senhor João Belchior Marqaea Gal.i4artr. para se an.oentar do terrirória nanona!, dw:a.nr.e o mês àe abril. de 1963, a. fim de atemter, também, a con1<1te
do GGWtrno da Repúlllica. Orren.ta1. do tirug:uai, para.. uma. visita. oficial àq~w1& ptt.l.s.
Art. 2'1 - O· ):r;-e;~nt~· dCl'"Pt0 entrará em vigor U& WJ.ta. de sua :nbllcaçà:l, revoga <ia;; :l..~ di:>pc.siçõer em cont:·ario.
A IRO lU OURA ANDRADE
Presí.àente cW. Senado Fedeml

FEDERAL
~A

,:ttl.

~:letra da

Gama -

Minas Oe•

: t7. Bezerra Neto -

Mate Grosso.
UNiiAO DEl\IOCRATtc.t NAVION.\L

P AR'l'IDO T
lU u l i SI A
Sebast1ão Archer - Maranhão.
BIL-\SILEUW
Vtcwn.no Freire - Marantnlo ..
tUDN•
Sigefrédu Pacheco - Piaut.
Meneze~ P1mentel CearA.
1.
Adalberto
Sena
Acre.
1.
"Zàcanas
de
Assunção - ParA.
Wilson Gonçalves - ceará.
ses t"'h"'e«fti*t. - ow.erto Ma a. Walfre<lo Gurgel - R. G. Norte. 2. Oscar f"ellaoa <em esenucio u SU- 2 Joaqul.l!7 Parmt~- Plaut.
plente Jllduudo. AiiiWiloJ:I _ AcreJ 3 José CândJ..do - f'taut.
rinho tPSD - GBl.
f. Ruy ~arnelro - Parafba.
a. Viva.ldo Lima _ Amazonas.
4. Dlnarte Mariz - R. G. Norte. ,
rercetro-secretarto - Mourto Vlet... 1. Leite Neto.- Sergipe.
5. João Agr!pino - Paralba.
ra IPTB - AM).
12. Antômc Balb!no Iam exerclc1o o '· .Mourão VIeira - Amazonas;
8
Quarto-Secretâ.r!o Ca.ttete PiRui P&llmetra - Alagou.
suplentE' Ernesto C'ata!llo, d'o P"''Rl I. Artur V1rg1llo - Amazonas.
8. Carlos Jerei.Ssat! _ Ceará.
7. E14rico Rezende - Espirita Santo.
nheiro trnl - Pai .
- Bawa.
8.
Afonso A.rlnoa - Guanabara.
Primeiro Suptent.e - JQaqu!m Pa- 13 Jefferan d~ -"3'ufar !lipfr.tc- 7 · Dlx· Huit R'o.mtfa. - R · G · l'lf«~ 9. Padre Cal azana - São Paulo.
rehte <UDN - PIJ,
Santo
8. Argem!ro da .Figueiredo Pa- 10 Adol);)ho Fraeco _ Paraná.
Seg:lllàt Sllplmlle - Gulft Mal!dUi: Lt
raiba
Gllbertc
Marillbo
Guanabara
<PSD- RS>,
·
IJ. Barros Carvalllo - PernamliUce U. Irineu Bornlmusett - santa Cata·
· rina
rera~nt 81:1ptelte eam. Jem. It. Nclw'tr Andrae - Sãe E'lmle.
satl I.E'TB - CE>,
lf. At!I!o tõ'Qntana - santa Catarin~ O. Pessoa çle Quetraz - Pe.rnambtlr.'ç 2. AntônJc Carlos - santa Catar!n"'
11. José Ermtrio tem exercício o su- 1'3 Daniel Krleger - R~G. Sul.
Gu!do Moncfln - R. G. Sul.
plente Pinto Ferreira) - Pernam- l4: Milton Call'II>Ql..::_ Mina~ Gerais.
REPRESEitTAÇi8 PARTIDA'"' ~~·. Benedlcto Vallaàar• - .r.t!naa Gebuco,
1~. Lopes da Costa - Mato Grouo.
P,\RTIDG SC>~t.. DfJ!IIO(,"tAfft;O . rais
12
8Uvestre Pérlcles - Alagou.
PARTIDO LIBERTADOR.
Fillntc MUller - Mftte Orais&.
tPSD>
'
11!1
13 Vasconcelos Torre~ - Rio de Ja20 José ft'eliclano - Goiás.
neiro.
·
tPL)
J. ;Jo.sé Gu!omard Acre.
''· Juscell.r.w K.ullitScl!.ek. - Gol&a.
2 LObão da Slbein - Plri.
14. Nelson Maculan - ParanA.
1. Aloyslo de Carvalho - Ba!úa.
3. Eugêna a.m:a - Marauldo.
lll. Pedro Ludovico - GGb\a.
.lf. Amaur1 Silva - Pltnll*.

2.

Mar··-··

o ....

1

4J14 leKta-felra 1t
'

PART~O TR~~~S'l'A

I:NA.OIONAL

DIARIO DO CONORESiO NAÇJONAL

~(I"'N}

e;uplente Linneu Oomea) Paulo.

Abril de 1 !163
.StlPLEJTTES

EXPEDIENTE

'

PSD - Menezes Plmen: 1
- Leitt: Neto
I
- :p.eelnedicto Valladare.t
- ~Ao Steir:br•;C:i.
~ Jl&rib:Udo Viein>,
P'1'1a - Artl"' Yirgllio '-.,
.... ,Mgemi:ro de Figueir.:d.Oi
- Sllvest!'e Péricles
UDN ·- Afons" Arlnos
- Daniel Krieger
---~-----o
- João Agripiln
Secretário: Ronaldo Perreil'a DliM
Oficial Legi&iativo PL-8.
'
Reuniões: Quartas-Feiras, ês M
t19ra.s.

DI!P ART AMENTO DI: IMPRENSA NACIONAL

fi.
Oa.tete Pinheiro ·- ParA.
'<JI. Uno de l{átos <em exercfclo
I

(Segle ")'

81RKT_,R •GERAL

São

ALBERTO 01! BRITO PEREIRA

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
(PSP)

I

t. Raul Glubertl - Espírito Santo.
: 11. Miguel Couto - Rio de Janeiro.

CH.I'K CIO SERVIÇO DR PUBLICA~&ae

OHEI"K DA

MURILO FERREIRA AL VI!S

FLORIANO GUIMARÃES

s•ç:.tO

DK R.DAÇ.lO

1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

l'ARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
(PSBl

SEÇAO 11

lmprea&e naa oficinaa do Departamento de Imprensa Nacional

nelro.

·

li

cap1'ta1 e

;i>ARTIDO DEMOCRATA CRIST.&O
(l'DC)

1. Mnon de Melo- Alagoas.
SEl\1 LEGENDA

.1

J. Josaphat Marinho - Bahia..,

1. Heríbaldo Vieira - Sergipe.

RES-UMO
p a r t i d o Social Democrático

<P. S. 0.), .................
Partido Traba.J.hlsta Brasileiro
(P. 1'. B.) .............. ..

União

·;o;·

12

17

Democrática Nacional

(P. T. N.l ............. ..

E" a r t 1 d o Social Progressista
(.P. ·S. P.) ......... ~..... ..
P a r t i d o Socialista Brasileiro
<P. S. B.) .................

Partido Republicano <PRl ....
P a r t i d o Democrata Cristão

Total ... oc·,. •••••••••••.

"

LIDERANÇAS
2

I
I

1

l'

64

Sem legenda ..........._ ......

Cr$
Cri

DOS BLOCOS PARTIDARIOS.

< P. D. C.) ............. ..

Movimento Trabalhista Reno·
vador (MTR> ........... --.

Capital t InteriOl"

I!

86

MAJ.ORIA
Lfder
Pll)

Vtcs-Lfderea

Victorlno Freire <PSD - MA)
Vasconcelos Torres IPTB - l\!J)
Jefferson de Aguiar <PSD - ll8>
Lobão da Silveira tPSD - PA>
MINORIA
Lfder

João Agripino <UD:r-• -

PB>:

Daniel Krleger <UD~: - R8)
Mem de Sá - < PL - RS>

2\> -

Aurélio Viana IPSB II -

AL)

DOS PARTIDOS

PSD

Minoria <17 Membros} t

Líder

UDN

Benedictl.l Valladares <MG),

PL
3° -

SP). "'

Vice-Lfder

PTB

Pequenas

RepresentaçO~·

(9

Membros>:
PTN
PSP

PSB
MTR

Líder
· Vice-Líderes

PDC
~

Vic.g-Líderes

WilSon Gonçalve: ICE)
· Sigefredo Pacheco lPI>.
Walfredo Gurgel 1RN)
PTB
Artur Vlrg!llo <AMl

PR

Mklabo caec LetJtllda).

1

I

Amauri Silva <PR)
Viva.ldo Lbna (Ali),

PSD
Wa.lfredo Gurgel
José Gulomard
Raul Giuberti
PTB

Jlurico · Rezende <ES)
Padre Cala.zaiUI <SP):
Adolfo Franco ü'R).

Amaury Silva.
Heriba.Ido Vieira

fi,

Eurico de Rezende
Antônio carlos

Lfder

ODN.

KEKBROS 8tlPtDT1II

Mem de Si, <RS>
Vice~Ltder

Aloys!o de carvalho <BA)
f

Vice-Lideres

Lino de Mato._ (PTN -

Maioria <39 Membros) :

<RS)·

Vice-Liderea

Barros carvalho <PTB -

Líder

BLOCOS PARTIDARIOS

Lfder

D&niel Krieg.;

PEQUENAS REPRJfENTAÇOIS

1'
PSD

FSD - Ruy Carneixo - presidente.
PTB- Aurélio Vianna. Vice•
Presidr.nte.
PSD - Wilson Gonçalves,
. PTB -. Dix Huit Rosado,
39100 'I PTB
- Heribaldo
Vieira. J
UDNDlnarte Mariz.

"0100 •~•4es t re ••·• ......... ~ c..e
• .,
16,00 A-ao ••••• , .,. , .,, • •.• •·• . Crf 76,00 . UDN - JOSé Cândido.
~
sUPLENTES
Exterior
I
"
1
•
oo
A
Cr$
•os,oo
1
PSD
Sigetredo
36
Ano • •~•. ·~· ••••••••• ...r .. I
no • '". •.• • • .... • ... • •.•
..
PSD - Leite Neto.PachecO.
PTB - Argemiro de Figuea-ed(t.
PTB - Arnon de Melo.
- lxcetuadas as para Q euerior, que aerio sempre anuais, as
PTB - J\l.lio Leite.
assinaturas poder"'se-ão tomar, ~m qualquer época, por 1efs meses
UDN - João Agrlplno .
UDN - Lopes da Costa,
ou um ano.
Reuniões: às 16,00 hora.s.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de
secretário: José Ney Pa.ssoa Dánta.s.
esclarecimentos quanto i aua aplicaolo, solicitamo• dêem preferência AUX. Leg.l PL·9.
11!. remessa por meio de cheque tu vale postál 1 emitidos a favor do
T ..seureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
Comissão de Legislação Soei~
- Os suplementos lU edtolles d.os órgios ofictaié Jerlo fornecidos
Presidente
aos assinantes somente mediante J<~licitaçlo.
<PTB> - Senador Viva.ldo Lima
...... O custo do numero atra.Jado aerâ acrescido d.e Cri O,iO 1 por
(9 membros>
exeroicle decorrido, cobrar..se·lo mail Cri 0,50.
'
Vice-Presidente
<PSD> - Senador Ruy CarDell'o

(U. D. N.) ............. ..

Partido Libertador CPL) •.•••
Partido Trabalhista NaciÓnal

Jnt er1or
·

Semestre •"" • .,, • "' • •
An.Q .....• ........ • •.• .. •
Exteríor'

(1. Júlio Leite - Sergipe

fUNCIONJ.RIOS

REPARTIÇõES E PAllTlCULARE8

Rio de Ja·

'l'ITtJ'L."RES

j

-

l'ARTIDO REPUBLICANO
(l'Rl

\

l

.1 1 B I K.. .1..T. V Jl .1 S

MOVIMENTO TRABALHISTA.
B.ENOVADOR
(MTR)
;,1. Aarli.o Steinbruch -

Comissão da. Polígono
das Sêcas

BRASILU

Í 1.. Aurêlio Viana- Guanabara.

PTN

PSD
Leite Neto
Lobão da. Silveira
Eugênio Ba.TToa

.E.ider

Llno de

M~tos

(SP)

V1ee-Ltder

Ce.tete Pinheiro <PA)
PSP
Líder

Miguel Couto CRJ)'
Vtce~Lider:

Júlio Leite
PTB
Aurélio Vianna.
Pessoa de Queiroz
Vasconcelos Torrea,
ODN

Lopes da. costa
Zacarias de A.ssunçlo
Reuniões: AI& quartas-feiras, ., 181•
horas.
Secretário: Cid Brugger.

Raul Gi:lberti 1ES)

Comissão de Constituicio
e Justiça
·

Comissão de Segurançã
Nacional

Presidenk - Zd.Ca.rl.as de A.ssum,..
Presidente UDN - Milton Campos ção- U. D. N.
Vlce-Presidente - Sllvutre Nrk
Vice~Presidente PSD - Wilson
eles - P. T. B.
<..onçalves
PSD - Jefferson 1e Aguiar
José Guton.ard - P. •· I).
- Ruy Carneiro
Vitormo F'rf -e - P. 8. D.
uscar Passos - P. T. B.
- I,.obão da. Silveira
Irineu Bornhausen - U. o. K.
- J >&Vhat Marinho
Raul Giuberti - ·P. S. ,..,
rT:B - Amaury Silva
- Bezerra N!!t.
Suplentes
.,.. Pinto Perielra
4)oJ 'o de Ganaltlll
1. ft.uy Carneiro - P. i. P.
- ~ l&erlende
2. Atllio Footar
- p, 1. D.
DDJN.

-

