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CONGRESSO NACIONAL, 
PRESID~NCIA 

CONYOC.W,\O DI! SESSAO CONJUNTA PARA APRECI,\(AO I>F. 
- VE1'0 PRESIDENCIAL 

o P.e.::;~d€;nte jo S&1âd.o Paderal, nos têl'm~ do art. 70., ~ 3Ç1, da. Corutitu:;'.ão e_d~ art. 19, n? IV, do Rep'-!TIf'!e.to Corc,m. c}nt't1;:>a a.;; 1i1".s 
Ca.sa.s d.o congresso Nac:onal pata, em sessão conJunto. .a l'eal1Zl.l'.s..e no d!a 21) de If>v~el:o 'o ano elLJ CUt:;o, às 21 .:10 n~ra.s. nD .P!ê'r.á:lr .. til Ca~ 
mare. dca Deputados. conhecerem c\<) veto presidencial ao Pro..1eoo de. Lei (W Sl, 'Se 1959, no sezado feat'ul e o" 2.1B2-B, Ge 196D, nu ~am;ú' j.os 

Deputa.dos) Que estabelece pl'a.ZO para. o "J.'Odmento de cargos públIcoo. 
S~'1.r.d.o FCêe=al, em 31 de janeiro de 19(;.:1 

SENADO FEDERAL 
l' SESSÃO I,EGlSLATIVA EXTRA ORD!N.ÁRIA DA 5" LEGISLATURA 

ATA DA 22t REUNIÃO, EM 31 
DE JANEIRO DE 1964 

, PRESlDtNCIA DO SR. ADALBER
TO SENA. 

As 14. horas e 30, minutos 
acham-se presentes OS aroS. sena .. 

r dores: 
Adalberto Sena.. 
Loblio da Silveira. 
aigefred() Pacheco ... 
Menel!:es Pimentel •. 
Wilson Gonçalves., i 
iDinarte Manz. 
Ruy Carneiro. 
Herlb<lldo VIeira. 

Aloy.sJo de Carvnlho.., 
Milton Campos. . 
Pedro Ludov!co. 
Ádolpho Franco •. 
Melo Braga. 

Vou encerrar a. presente reunião. 
designando para a próxima &essão, 
a segulnte: _, • 

ORDEM DO DIA 

Sessão de 3 de fevereiro de1964 
(Têrça-(eiro.) 

Votação 

1 

\n\) "l-A de 1963, na Casa de orI
gem) que aprova Q Convenção úOlca 
sóbre Entol'pecente-s. assinada em 
No'Va. York, a 30 de março de 1961, 
tendo. Pareceres, sob ns. 80a a 808 
de 1963 das Comissões de: COnstitui. 
ção e Justtça, pela constitucionaUdn
de e jundicidade; Relações BIfe! io
res, favorável e Saúde. fa\'orLvel. 

4 

Votaçá<l. em turno únIco do Projc
Votação, em turno únIco. do Pro.. to de Lei dG. Câ.lUara nQ 112., de 1963 

jeto de Decreto Legislatlvo n<l 29. de <n9 3.40a:'B-61 na Casa de orlgem) 
1963 (n9 23-A-3. na Casa de origem) que reverte ao serViço Ativo do Exér
que aprova o Acôrdo Básico de Co-- cito O Tenente-Coronel Rubens Ri
()pe1't.çãQ Técnica entre <m E,<;tados beiro dos Santos, e dá outras prov!
Unidos do Brasil e Israel, concluído dências tendo- Pareceres fávoruveis 

1963 (de autoria de Sr. Sz.nador Ar· 
thul' VÍJgll:o) que d spoe SO')le n. ê'
niznçao a 8N concrd'da, em C-{'I.> f)e 
reSCli:raO do cc;:..trato d.e tn.,13Jhc ~'-LD 
jUtta causa, antes do f"mp! e;-fj«o 
-!OllJl)letAr o per!odo de doze me~el< a~ 
wt'v'CO. e dá outras orovld::'r.c:d .. ,-. 
tendo pareceres sob ns, 743 e 7!1; de 
t9JJ, das Comi~sões de: 

- C,lrl/tituJçáo e Justiça. fdVorá.
veI cOm a emenda. que ofprl't'e de 
n" l-CJ f de 

_ Le;islação SOCial. favoláve: no 
pr<.jeto e à emenda da Com,~::,a( da 
ConstituiçÕ,.o e J·J5tiça. 

em Recife, em 12 de março de 1962, . 
tendo Eareceres favoráveis sob núme .. sob os us. 884 e a8S. de 1963 das Co· Votação em tw'na ú.nico, do Pro ... 
f 08 '199, 800, 801 e 802, de 1963, das missões de SIJ,Uufanea Nacional e de leta de Decreto LegisHltivo n'? 14 d~ 
Comissões: de constituição e Justiça; FiMmças. HHl3 tn9 5~B, de 1963, na CAmata,. 
de Relações Exteriores; de Educação 6 que aprova os textos d'l Convenc5.o 
a Cultura e de Finanças. relatitQ a proteção dos tra,balhado-

Votação, em tW'no único d4 Re· res contra radIações ionizantes odO .. 
:I querimento n9 1.205, de 1963 pelo f' , ai 

Votação, em segundo turno 'do Pro .. qual OS Sra. Senadores Art'ur \'irglHo tada pela. eon erênc1e. Internac.on 
, Jeto de Lei do Senado n9 4 de, 1960, ~Lfder do PTB>. Barros Carvoalho I dt/ Trabalho em Genebra, e do. con ... 

que autoriza o Poder .El:o:ecutlvo a (Lider da Maioria) e Lino de Mattos ~Lção pa.ra revIsão pr:.J'cial das con .. 
emitir selos comemorativos do cin .. (L1der _ do .Bloc~ dlUJ; Pequenas Repre- \ venções adotadas pela mesma conte ... 

lr1neu BOi:nhauseuO) quentenárlo da fund"çãO da pre'azla sentaçoes) solIcitam urgência nOS ê - d 
, • .., j têrmos do art. 326, nO 5.b do 'Regi- r nCla, ten o 
,~tOn10 Oarlo3. \. do "Alto Solimõestl tendo Parecer nó .. , _......., mero 85ô. de 1963. da Comissão \0' mente interuG, para. G projeto de oe. pareceres tat.'or{I.vclS, sob na 842 
CuIdO Mondin. _ 10 ... · Redalião oferecendo ao redação dO ereto Legislativo nQ 44. de 1963 que 843. 844 e 845 de 1963, da.s C,.'ml~í.!s 
.. _ \ ve ld I' t concede anistia aOs membros da flOr 9 

,Q SR. PRESIDENTE: ne o em urno. ça. po!iclo.1 do Rio Grande do Norte. - de Constituição t Ju.~tlça: 
ti':A llsta do presença acusa. o eompa.- . 3 6 I l1e LegiSlação Social: 
t'ecl:nento de. apenas. 16 Srs. Sena.. Votação, em turno ú.ólco, do Projeto . de Relações E:rteriore3; fi 
dores. Não há. número par~ o, aber ... de Decreto LegIslativo n,9 40, de t003. Votaç(i.o. em, pcimi:!lro turno, doi tu.m da. sessã-o. _ originário da Câmara dos Deputl.ldOS Projeto de Lei do Senado nq 83, de de Sml·ãa. 



8 
Votação, em turno único, do Re· EXPEDIENTE: 

" 
. l 

lIllEriment-O nO 4, de 1964, em que o ' 
Sr '. Senador vasconcelos Tõrres 50-
llci ta. transcrição nos Anais do se-; 
nado da carta. pela qual o Senhor) 
Presidente da República convidou o' 
Presidente da. República Frl\t'll:esa; 
para visitar o Brasil, e da T"-I:.nec.tiva ! 

DE.PARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL\ 
CIRILT" ... QaRAL 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
, 

resposta.· . CH."I!I DO al!UtVII(:O Da: PI.IOLlClA.ç6E.$ CH .... DA •• ç.l.o 08 REDA'Q.l.O 

9 MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 
Votação em turno único, do Reque

rimento ri9 3, de 1964, pelo qual os 
prs, Senadores \Ta.sconoe1os TOrre.s 
(Lider da Ma.ioria em exerclclo) Si
gefredo pacheco <Lider do PSD em 
exerclcio) e Aurélio Vianna <Lidl3r 
do Bloco MS pequenas Represente
c;ôes em exercicio) solicitam urgência, 
nos têrmos do art, 326. 5~c do Regf~ 
menta Interno para o profeta de Lei 
da câmara n.9 127. de 1963 que dispõe 
sôbre a remuneração de profissionais 
diplomados em Engenharia, Arquite-
1,ura e em Agronomia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 
SEÇÃO U 

Improuo n'l ofieina. cio Departamento' à., impreou8 NacIonal 

IR6SiLIA 

~~.----------------------------------------~~-

lO 

ASSINATURAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES 

capital • Interior 

rUNCIONARIOS 

~apital I Interior 
~emestre ••. S." .. , .... ,.,. CrS' 80,00 Semestre ••. _.~ ......... . 

Votação, em l>rimeiro turno. 0.0 ~n~ ... : ... ~. ~ .. , •• '" •••• ,; • Cr$ 96.00 Ano ................... . 

Extq,rior " Exteriô~ .... 

89,00 

76,00 P1,'oleto de Lei do Senado n Q 137, de 
1963. de autoria do Senhor Senador 
Martins Júnior, que autoriza o Po-
der Executivo a emitir selos comemo- lno .•• '11"" _ .... : • • Cr$ 136,00 Ano • u •• " • ........ ••• Cr$ 108.00 
Y&.i,jyOS do centenário da Associação 
COmercial do pará, tendo pe.recel'es 
iavorá\le:s sob OS' TIS.: '258 e '759 de - Eltoetuadas as para O exterior, que serão sempre anuais, as 
1963, <las Comissões de cc-nstitUição aS'i .. aaturas roder....se~io tomar, em qualquer época, por uis lIlesel 
e Jw~tiça e de Fjnan~QS. Ora D& IUlO. 

11 - A fim de possibilitar I remesu de valores acompanhados de 
Votação em turno únJco do Pro~ ~sclar'\limlntoB quanto" iUtt. aplicaç§Q, solicitamos dêem preferência 

jet.o de Resolução n9 1.· de 1964, de • remea,a por meio de oheque ou vale postal, emitidos, a favor do 
autoria· da' Comissão Oiretora, que 'r.oureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 
QP05enta a Taqulgrafa~Revisora, AIR 
cinda Trivelino, no cargo de Diretora, - Os suplementos'" edlç.6es dOB .órgãos oficiais .erão fornecidos 
do Quadro da Secretaria do Senado IlOS assinantes somente mediante solicitação. 
Vederal. .1\ O d o,· . - ousto o n.lnero .tr.~ado seri acrescido d. Cr' O 10e por 

12 8xerclcfo decorrido. cobrB.r .... e-lo mais Cr$ O.!W. . " 

Sr. Senador Melo Braga soliCita ~ 

J 
transcrição, nos Anais do Senado de 
entrevista. do General Albino silv~.· 
Presídente da Petrobrás S. A.. pu .. 

. blicada em 25 de janeiro do ano em 
curso, . 
(Encerra. se a reunião às a horas f 

f

i ,35 ~tos 

Expediente Despachado 
GABINETE DO SE~ADOlt. LIN\J 

DE MATTOS, '" 

I 
Sr. Ptesiden te. . 
Tenho Q honra de comunkar til 

(douta. Mesa do Senado Fedel'al que, 
atendendo a designação de Vos,'ia Ex .. 
celência, irei ausenta-r-me do Br~sil, 
durante 10 .dias, Q fim de participar 
da lI! Conferência Interparlarnentar 
Americana, a. realizar~se na Capital 
dos Estados -Unidos d.a América. do 
Norte. I 

Sala da ... Ses,.<;ões, 31 de janeiro d~ 
1964. - Lino de Mattos. 

SECRETARIA 
DO SE~:\DO FEDERAU 

Ato do Primeiro Secretário 
o Primeiro Secretário, nOs têrmo.. 

do art. 91, item U, da. Re.3oIução 
11'1 6~60, deferiu em 20 de janeiro do 
..:orrente ano, o requerimento de Ru
bens do Prado Leite, Redator de Anais 
e Documentos parlamentares, PL-3. 
solicitando prorrogação de 30 dias 
para ent.rár em exercício de SUtl.S fun .. 
çOes, a partir de 16 de janeiTo de 
1964.. I 

lSecTetaria do Senado Fedetal, em~-
27 de Janeiro de 1964. - Evandro 
Mendes' Vianna, Diretm-Gere.l. --~ 

Ato do Diretor-Geral 
Votação, em turno l,jnlco, ao t'"ro .. 

jeto de R~olução n9 1, de 1964, de 
1963. originârio da Câmara dos Depu .. 
tados (n9 167-A~62. na Casa de ori .. 
gem) que aprovQ o texto do Acôrdo 
que institui o Centro. Latino~Ameri .. 
cano de Fisica., assinado pelo Brasil 
e vários pa1ses, no IDO' de Janeiro, a. 
26 de março de 1962~ tendo Part:ce· 
r~s favorá\'cis, Eob ns.: 819, 820, 821 

PORTARIA N' 5-64 DE 27 DE JA." 
(\ S22. de 1963. das Comi.~sóes: de! transcrição, no.s Anais do senado, de . NEIRO DE lD64 
~nstituição e Justiça, de Edueaç§.o declaruQ.'Í.o feita pelo General Albino o Diretor-Geral, no uso de sues 
e Cultura. de Relações Exteriores e Silva, Pre.sidente da petrobrás S. A" atribuição, resolve designar Jorge 
Cie .Finanças. : em caráter oficial e pUblicada. em 26 Fontoura Macedo; Auxiliar de Por ... 

13 • le janeiro do ano em curso. tarIa, PL-IO, para ter exercíc.io :na. 
14 DIretoria do Pessoal. 

Vot~ão, em. turno \.uuOO AO ~t:··1 Secretar101 do Senad.o Federa1. em 
querimento nO 6, de 19~4, pelo qual o Votação, em turno único do R-e- 27 de janeiro de 1964. - l!:t:andro 
Sr..,: Senadol.· Melo Braga roliCit2 a querjment.o n9 7, de 1964, pelo Qual o Lllfendes Viaml~ • . DireLor-Geral. .> 

, 
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SENADO FEDERAL 
COMISSõES PERMANENTES 

fltiKl<,;1.K I UKA (7 Membros) FINANÇAS (1 5 Membros) 
THulare."-

Eugnlo Barros 
(Vjce~Pre.sl{lent e) 

JO&é Feliciallo 
'Nelson Macula0 (licenciado) 
Dix:~Huft Rosa~o 
Ra·\ll Oiubert 
1.opes da Costa. 
Antônio Carlos 

,?urt;dO;S! Sup1er.te.s 

PSD 1. Attllio Fontana 

P,sD 
PTJl 
P'l'll 
prB 
UDlif 
111m" 

2. Pedro Vidovioo 
'lo Aarão St.einbruch 
2. Vago 
8. Vago 
1. Daniel K.1eger 
2. João -Aglipino 

rltulnre.s 
Victorino Freire 
Lobã-o da. Silveirn 
Sigei:edo Pacheco 
Wilson Gonçalves 
Leite Neto;> 
Arg. de Figueiredo 

Bezerra Neto 
DIx-Huit Rosado 

(Pres,) 

P3r!"1irtos 

P'SD 
PSD 
">13D 
PsD 
PSD 
PTB 

S1J.p~ent~s 

1. José Quiomal:'d 
Eugêillo BflJT05 
3. Men~zes P.nuentel 
L Attilio Fóut;arra 
5. Pedro LudoyiOO 
1. Nelson Macll1an 

(licenciadQ) 
2. "Lino de Mate3 
3. Alllaury Silv-a. 

flicenc.illdo) 

259 
u.~_~ .. .i 

O.tm. 12 de deze robro de"-.l.963) 

secl'etãl1o: Auxilií!r LegislawvD, PL-9, José: Ney 
R,eumõr..t: Quartas~tei'!'a,.<; às 16 OQ hora.s. 

Pessoa. de Queiroz Fra t. A.ur-éU, Vianlla 1. E.d. Lf'l1 
JO.')é S'mfrio PTB fi antõni.g Jucá ~. ~Ie!.() 11. ~~'!I • 

l~ot.a: Vaga a Pl'e6ldencia. 
Daniel Kr:ieger (Vice-Pre.s,) ODN 1. .Aõolp-ho Fn!I.Co 
Dinarte Mariz UDN 2. ~~ Rezende 
Irlneu Boanbausen ODN 3. João Agripino 'CONST!T\JIÇÃ() E JUSTIÇA (11 membl'os) . I...opes da. ONita. -crDN 4. Milton Cp.mpos 

Tit.ulares 

Jefferson de Aguiar 
Ruy Carneiro 
r....ob.ã.o da Silvelra 
Wil~on G-oonç.alves 

sulJstitutru Mem de Sá PL 1. Aloysio de Ct',l·VRU1.0 

! Secretário: Auxiliar LegL~lativo. FL-IO, Cid Brugget. 

Vice-Presidente) . 

PSD 
PSD 
PSD 
~D 

1. Menezes Pimentel 
'2 • Le:il.e ;Neto 
3. Benedito vallr..t'!8J'e:) 
4. Aorã<> 6teínhruth 

Josaphat Marinho PSV 5. Heribaldo Vieira 
Amaury BUva (llcencJ.a-do) Pl'B 1. AI'g" Figueiredo 
.Bezeua Net~ PTB 2. Sílvio Péricles 
Artur Virgllio' PT-B 3. Edmundo Levi 
AIOy,sio de Carvalb.o UDN 1. Aionoo Arinos 
Eurico R-ezende 1J.D.N 2. Daniel Krieger 
Milton Calrl.i>os (p:-e.s!aeme UDN 3. João Agdipino 

Melo :Braga 

secretá.!":ro: Oficial Legislativo, PL-8, Ronnldo Ferreira Llia.8 
Rcuni5as~ c«uartas-fe1ras à.s 16,00 hQras~ 

Titulares Diret<1ca 

Aura Moura Andl'aüe - Pres. PSD 
Camllo NogueL-a d.a Gama Y.rB 
Rui p.a.l.meu'.a UDN 
Gaberto Marinl10 FSD 
Adalbel'to Sena PTB 
Cattete Pinhelro PTN 
J.ot!.qut:n Parent.e U D~ , 
Guído Mondln PSD 
Vasconcel06 .Torres P'l'B 

sec~'€'tárlo; DI.". Evandro h![endes Vianna. nir{'lorO-era1. 
'Reun.Ól·f:. QUd:ta~felras 'às 10 h.oras. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 

Mêne;,e.5 Pimentel 
Pedro LucloVICO (Vice-.t·Te.s.J, 
Lin'J de M~ltos (P~esidente) 

Oscar Passos 
Dix-Huit Rosado 
Dln~rte Mar~z 

?ar-t:t1o.s I 
J'SD 
psO \ 
psD 

PT'B 

Stlpl-en:~ 

1 ,F:1mto MU::er 
2. Eugêni-o Barros 

3 Ueriba!do Vi-ell'a. 
1, Aarão S teinbrucn. 
2, AlltôruO JUcá 
1. Lopes da COsta 

Et:.rlc-J Rt'Zéllde 

prn I' 

UI>.;.~ 
UD!\ 2. ZaC!lrias de 4ssumpç~o 

~ecrel<l:.a. Oficial Le?;islativ-o., PL-3, Julletn. Rioeir OCOs Santv3· 
Re·.,;,n,,je'L QumtaEf.e.b--o..s às 10 horas. 

ECONOM1A (9 Membros) 

Ftlinto MulIf'r '<.PreIÜC:i:.uteJ ?SO 1. Jefferson de Aguiar 
Eu'mio BaJ"::'()3 i'SD 2. Sig'dred-o pacht-co 
A ttflio Fontana PSP S. Sebastjão An::her 
Jo.'ié Guiomard P'::l.D 4. Josaphat ~tlrin3l.o 

. ..José EnnlrlO (V!ca·t"!'e.s.' pr!3' 1. oscar PassOS 
Ne1..--U\\ M"liC'UlIlD 1l.;ty...r.ci:a4o) PTB "2, E·eÉerra N.E!D 
Jú}ío LeJte PT'B "3, .l1Pltl Braga 
Ad:>lpho Fr~nO() UDN 1. ~l(.sf- Cândido 
Lopes -da Costa CD?: I 2. Zaca;as de A,~urrJr-.cN.t 

Secretár.ç. Awd.l!.a.r LegislatiVo, PL-l(}, Cid Brugger, 
RE.u.n.!:ôw 1'êrÇ3S--f-E'lrt!S às 16,ÇO haras. 

t::DUCAÇAO E CULTURA (7 Membros) 
T/j-lI.lnl'es 

Menezes plmentel (Pres,) 
\v<llfredo Gurgel 
Pes.<;t.':l d-a Queiroz 
Amaury Silva (lIcenciado) 

. A .. 'lMn:o Carlos 
pedl'O Calazull.'5 (Vice-Pres,)' 
i\Iem de Sá 

f' ~ ··tl"ÔOS' 

PSP 
POSO 
PTB 
PTJ3. 
UD~ 
UDN 
FD-,"J" 

Suplented 

1~ Bene-t!:cto- Vat.atia.::~ 
2. Sigefredo P;,l~heç;:) 
1. Vago 
2 Vago 
1. Adolph::> Fnmco 
2. ~Iton C:lD1P::S 
a Arl'on de ).1c10 

Secret:i! 13: Of:cial LegL,.lu Uvo. PL- 7. Veta de Alv.I·:-enga )/IMra. 
n(:U.i.1:õ~·:): Quarta-feiras àS 15,00 hora3. 

\ .acun.1õu;; Quartas--!ec.r2.S -As. lO,{l{l h:;r.a.s. 

lEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 
Ti tularM 

RUy Carneiro (Vice-P:'es.) 
Walfredo Ourge! 
José C1uiomard 
Raul Giubert.i 
VivaldO Lima' (Pr~., 
Amaury Silva (licenciadvJ 
I1eribaldo Vieira 
Eurico Rezende 
Antônio Oa.rJos 

P9;r:tidOB 

PSD 
t'6D 
PSD 
P&D 
Pl'B 
oPTB 
1JDN 
'lO'" 
Jo," 

Sllplente3 

1. Leite Neto 
2. Lobão da SDveira 
'3. ~io 13aI'ros 
4. Júlio Leite 
1. Aurélio Vianna 
2. Pessoa de Quei ~.oz 
3. Ant6:!U-:> Jucá- . 
1. Lopes da costa 
2. Zacarias de Assumpçã? 

Sccretána: Oficial tregislatilo"-o. PI..-7. Ve-:a de Alva.l'cngll. Marra. 
Reuniões: Qui.'1trus-·feir2s às Hi,<lO Toras. 

POL1GONO DAS $ÊCAS (7 Membros) 
';I'ltulares 

Wil6O'n Gonçalves 
Ruy carnt!iro (?l·es.) 
Dix·Hllit Rosado 
li-erlbaldo Vieira .'0" OândJdo 
Aarel1() Viana fVice-Pl'es.) 
D .. na·l'te Marjz 

Palt\,ios 

FSO 
PSD 
prB 
?TB 
UDN 
PTB 
aDN 

Bupl(,l~tes 

1. Sigefred:l 1LC11((o() 
2. l..k.lte Neto 
3", AIgermro de F'igu~ire{lo 
4. il;r.on de Melo 
5. Júlio Leite 
1. Jo.ê.o '\.gnpi.nO 
2. LOpes: da costa 

Secretft!'Jo. auxiliar Lt;~:-;:ativo PJ..-9. J. Sf'y ?J.S.s.C'5 D:.c!.;!.3. 
Reuniões: Quintas-fc.ir>ls às 16.nG horas. 

REDAÇÃO (5 M€il'bros) 
Titulares 

Walfredo GUl'gel 
P:f~à)S f 

•• "":1-0 I 
P..5D 
P1B 

!.J--:JN 
CD:~ 

Sup:elltes 

1. LC' of D da. Si!\' eit-s 
Se!lasUão Archer 
D.l.x·Huit R:lsado (Pres.) 
P~e C~ans <Vice·Pn;:>.) 
J"álio L-eit-e 

Secre:.ãr .. a: O!lcial Lf'";!:1Slatil.·O, 
beu.111ões: 'T-:ças·fem18 às 16.CO 

2. Jo"e Feiic.ano-
1. Her!ba:ido V:e.inl 
1. João A'.1"l'lpmO 
2, PQ.~ophat MuI1:nt,o 

PL-8, S!!l':.h Abrah.'1o. 
horas. 

RELAÇõES EXTERIORES (11 l\lembros) 

'J'itulares '?'p'P:~';g'::OSI 
Benedicto Valladare3 ---: 
F'ilinto Mullel' 
Jefferson de Aguiar (Pres.) ?ciD 
Aarão Steinbruch PSD 
Pessoa de QUelfoz (Vice-Pre..,,) P fB 
VivaldO Lima P'TB 
O,scar Passos Pro 
Antônio Carlos ·UDN 

S·.tP:i'!nt..;.l 

1. Men.e..::.s Pi."'Uf.l~...:l 
2, Ruy CJ..tnE:.:'O 
3. J05;;! Co.:cm:..;..j 
4. Vict...,t·in-o F'eire 
1. Argem:l'o de f' 19<.ieired,>J 
2. An!-1'o Jwá 
3 Va30 
1. D:miel K!!('ger 

. José Cànd:do _ t.1DN 2. Eurico Rezende 
2. JOft" Ag-r :pirJO 
4, Mero df: Sá 

I 

P.;:l.clre Calru'..ans VON 
Arrlon de l\.lelo JD~ 

SecreHir,c-: Oficial ·Let:s1aUvo. PL-G, J. B. C':::\.e-~ ... -:l Bvcc:J 
a-e\i..ll!E.~. QL.~n1.3S-fe .. i'I-oS ~'" 15,C3 horas. 

SAúDE (5 Membros) 
.T:tulares 

peCro LudJ-l---:'co 
Sigefredo Pacheco 
Pix--Hl.1it Rosado (Vlce~.p.res.) 
ÚJpes dn Costa. tPres:iden'e) 
~1i.~u~1. Couto 

P>l::> 
f'5D 
PTB 

VD-:\': 
P.:::P 

1. Eli.'~J~1io n;.r:e.:~ 
I 2. WauIredo Utl1'ge! 
! 1. Anióruo Jucá 

\
-1. Dl::1!l .. te .i\r:!r;:~ 

1. R::l.Ul GiubErti 

Secretá!"jD; Auxiliar Legi.:'ilo.ti\·o. PL·lO, EJU'3. .... (Io F..;,;.l Barhosa. 
~i ta: Quintas-feb'~ às 15,00 horas 

, 
\ 
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SEGURAl'.ÇA NACIONAL (7 Membro,) 
Titulares Parhdw: 

i:lsé GUiomard PSD 1. RUy Carneiro 
Victorino Freire PSD 2. Attílio Fontana 
OScar Passos PTB 1. Dix~Huit RosadO 
Silvestre Pél'icles (Vice-res.) PTB 2" vago 
trineu Boanhausen UDN 1. Adolph() Fl'anc:> 
~atcaja.s,de AS61lmpção (Pres.) UDN 2. Eu:ko Rezende 
jtauI Giuberti PSP 1. Miguel Couto 

Secretario: Oficial Legislativo. PL-8. Alexandre '-P-faendeI 
Rt>uniões: Quintas-feiras às 17,OQ horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
Titulares 

Leite Neto (Vice~Pres.) 
Cigefl'edo Pacheco 
SHvestre Péricles (Pl'es:) 
Nelson Maculan <licenciado) 
~ntõnio Carlos 
Padre Calazans 
JU~ysio de Carvalho 

Partidos 

P;:3D 
P'3D-
?TB 
PTB 

UDN 
UD'< 

PL 

Suplentes 

1, Victorino .preire 
2, Bened.cto Valladares 
1, Edmundo Levi 
2. Antôn:o Jucá 
1, Dinarte Mariz 
2, Lopes costa 
1 Me mde Sá 

. .. 

Dec':et.álio: Auxiliar Legislativo, -PL-9, J. ,Ney PasSOs Dantes. 
Reuniões: Quartru,-feiras à.s 16,00 horas. 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 

(5 Membros) 
Titulareb Partidos Suplentes subsl..i':-utos 

nhor Eenad::Jf Sigefl'edo pacheco, 
aprovado em 15 de dezetnbr'o de 
1963. 

Membros 15) - Partidos 

José Feliciano - PSD. 
S.gefredo Pacheco t VfcePr) -

?SD. 
José- Ennírio (pre.sidel;.~e) - ?TB. 
L<Jpe.s da G:1sta - UDN. 
AUrélio Vianna (Relator) - PSD. 
Sec 'etál':o: Auxj}iflr Legisla'J"o, ' 

mero 1.1.58-63. do Sr. Senador An+é). 
ni:> Jucá. aprovado em 10 de jeze:n .. 
1:)1'0 de 1963. 

Membros (5) - particos 

Josà Feliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD, 
Ant-ônio J'ucá ~ PTB. 
Padre Calazans - UDN, 
Jí}saphat MarÍnho :;- S legenda, 

PL-IQ Alexandre )v1arqu€6 de Albu- H) Para o estudo das Mensa .. 
querque J..1el1ü, . I d P d Evec t· 

'ReuníõES: 2!ls e 41ls feiras às 14! gens O C er ". UIVO re .. 
horas. I ferentes à REFORMA AO. 

. , I MIN1STRATIV,~ 

E) Para efetuar o _levantal11sn-! C!':cda. por ini::latíva da C.~ma:r(l 
to da PRODUÇAO MINERAL I Q03 Deputados aprovada pelo Senado ~ 
DO PA,íS e estudar os meios) em 1.12.1S63. 
capazes de possibilitar a ::\fembros OS) Pal'tidcs 

sua industrialização ,I Sen3.dores: . 
. 'Wilson Gonçalves - P,sD. Criada. em virtude do Requerimen-', 

d ,Leite Neto - PSD. 
to n') 665-63. da Sr .. Sena Jr ~ oõe . Sigefrc{lo Pàchecü _ PSD. 
Ermido, upnvado na sessão de 18 de Argell)il'o de Figueiredo _ f>TB. 
,'JeU:mJ}l'o (je 19ú3, Edmundo Levi _ FTB, ..,. 

Designaàa em 19 de setembro de .Adolpl1'J Francó _ UDN. 
1963. 

PrO":rogada em virtude do ':a.eque- João AgripIno - UDN. 
Aqréli-o Vianna _ PSB, ' 

\ rill1ent.o n9 1.159-63, do SI', SenJ-dOl' Josaphat Marinha _ sem legenda. 
Milton Campos, a~.rovado na sessão Deputadas: 

JOSé Felictano (Pres.) PSD 1. Jefferson de Aguia.r 
Sebastião Arche~- PSD 2. FiUntú Muller 

. :Hezena Neto PTB 1. SiIve!itre Pêricles 
Lino de Matos l?TIl _ 2. Miguel Couto 
,1Iineu B'Jrnhausen .(Vice-Pres,) OI}~ 1. Zacarias de Assumpçáo 

Secretitr'c: Ofici.al Legislativ:J, PL·d. Alexandre Pfaender. 
Reuniões: Quartas-fei·:as às 16,00 horas. -

COMISSõES ESPECIAIS 

. de 10 de dezembro de 1963. I Gustavo Capanema (presidente).-
I Membros (9) - Partidos PSD.. 
\ José FeliclallO "'- PSD. Aderbal Jurema - PSD. 

Attílio Fontana _ PSD. Laerte Vieira - UDN (Substi'..uído 
Eugênio Barres _ PSD. I pelo ellutndo Arnaldo N:Jguei·:'a). 

Heit,oL' Dias - UDN. 
J:)sé Ermirio (Relator) - P'T.3. Dautel de Andrade _ P'TB. 
Bezerra Nelo - PTB. Arnaldo Cerdeira _ PSP 
Melo Braga - PTB. Juarez Távora _ l?DC. 
Lopes da Costa' - UDN, 

A) Para Revisão do Projeto que 
defil1e e regula a PROTE· 
çÃO AO DIREITO 00 AU· 
TOR 

Milton Campos (P:esidente) Ev.'aldo Pinto - .MT;?:. 
Wilson Gonçalves - PSD. UDN, 
Art-hur virgUio - PTB, JúlIo Leite (VicePr,) _ PRo 
Edmundo Levi - PTB 
Adolpho Franco _ UDN. I' Sf!cretã.1'io: Auxiliar LegmalCivo 
EUl'ic:> Rezende (VicePreGidente) PL-IO, Alexandre Marques de ~'\1nu-

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN· 
DAS A CONSTITUIC.W Cl'iada. em virtude do Requeri~llento 

DI 48\}·62, do 81'. Senador ),1ilton 
Canlpoo, aprova e}:) em 20 de .iane.l'o 
de 1962. 

UDN. -I querque Mellü. 
.Jo~aphat ~1al'inho _ S/Ir\ enl.hl, Reuni6es: 5,;15 feírat> às 16 hOrros. 
Secretário: OfiCial LeglslJ.two, I 

Designada em 22 de nOVmJfO de 
1962. 

pl'orrogada até 15 de dezembro \!e 
1963 em virtude do Requerimento nú_ 
mer<> 793-62, ap-:ovado em -12 de de-
zembro de 1962. ' 

C:Jmpletada. em 4 de janeiro de 
19-63, com a des!gna~:ão dos Senhvres 
Senadores vasconcelos Torres e 
Edmundo Levi. 

Prorrogada at-é 15 de dezembro de 
1964 em vil'tude do Requerimento nü
merO 1.198-63, do 81'. Senadol' Mene
zes Pimentel, ap,:ovado em 15 de tle
'WJhro de 1963. 

Menlbros (7) - Partidos 

Gilberto Marinho - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD. 
HeribaldQ Vieira. - UDN 
Milton Camp:Js - UDN. 
vasconcelos Tones - PTl3 
Edmundo Levi _ PTB, 
Áloysio de Carvalho _. PL. 

.t'i.-ti, J. B. Castejon Brar,~o. 

C) Para o .·studo dos efeitos 
da INFLAÇÃQ E DA POLíTI· 
CA TRIBUTÃRIA E CAMBIAL 
SôBRE AS EMPRÊSA3.PRI. 
VADAS 

Críada em virtude do Requerimen
to n\l 531~63, do 81', Sen:ado:' GOUV€'3. 
Vieio:a, aprovado na sessã--o de 2 de 
agôst-o de 19133. 

Designada em S de ~gõsto de 1963. 

. Prorrogada em. virrude do Requeri
mento n? 1.161, de 19-63, do Senl10l' 
Senador AttUio Fontana, aprovado 
em 10 de dezembro de 1963. 

Membros (5) - partidos 

Attílio _ Fontana - Presidente 
PSD. • 

José Feliciano - (Vice-pr.) -
PSD. 

José Ermírio - Relato~ - PTB. 
Adolpho Franco - UDN. 
.Aurélio Vianna _ PSD " 

... Secretária.: Oficial LegislatiYIQ, 
8) Para estudar a sltuaqao da I PL·3, Juliet. Ribeiro d06 santo<;. 

CASA DA MOEDA I 
Criada em virtude do Requel'lmen~ I O) 

00 n9 561-63, do Sr. StII..e.dor Jft1t3"t-
&011 de Aguia·~, apr:Jvado em 14 de 
agôsto de 196,3, Designada em 28 dt 1 
agôsto de 1963. 

Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AG~O PECUÁRIA e a.:as re· 
percussões negativas na ex· 
poratção . ProTI'ogada. até 14 de marÇo de 1964 

(90 dl3.') ) em virtl\Jde do Requerimen-
to número 1.1-60-63, do Sr. Senad<lr Criada em virtude do !tequel'im('!>n
J~fferson de Aguiar, (lpt.}vado 'Im 10 to n 9 ô89-63, do Sr. Senador JO~é 
t{e dezembro de 1963. ErmÚ'ío, aprovadO na 5essã!' de 20 de 

, ,. ti ~ agõsto de ,1963. 
Membro§.-- (d - Par 'dos I Designada em 22 de agósto de 1963, 

Jefíe'.::on de Aguia,: (Preside~1te """-- Pl'o:Toga~a por 1 ano, em virtude 
PSD. . . do Requerllnento n° 1.197-63 do Se-

F) Pa,·a estudar a situação dos I) 
Projeto de Emenda à COI1S
tituiçãq n~ 4/61 

TRANSPORTES MARíTI. 
MOS E FERROVIÁRIOS (QUE DISPõE SõRRE VE:s-Ct:\lEN .. 

TOS DOS MAGISTRADOS) 

Eleita em 27 de junho de 1961. Criada em virtude do Requerhne:1-
to n Q %2-63, d:) 81'. Senador Josê 
Ermírio, aprovado na sessão de 13 de Prorrogada: 
novembro de 1963. _ até 15 de dezembro de 1982 pelo 

Designada em 13 de no"ell1.Qro de Requerimento 609-61 ap-r. em 14. de 
1963 I deMmbro de 1961. 
'. " - até 15 de dezembro de 1963 pelo 

Pr:>rrogada ate 15 de de~embro de· Reque-:'imento 779-62, apr. em 12 de 
1964, em virtude do Requerimento zembro de 1962. 
n9 1.162-63, do Sr. Senador Júlio 
Leite, aprovado em 10 de dezemb-:o 
de 1962. 

l\~eh1bl'os (5) - Partidos 

- até 15 de dezembro de 
Requerimento 1.138-63, aPl'· 
dezembro de 1963. 

1964 pelo 
em 16 de 

Completada em 29 de outub:ro de 
Attílío Fontana - PSD, 1962, 15 de maio de 1963 e 23 de ahril 
Sigefredo Pachec:) - PSD, ·de 1963. 
-losé Ermírio - PTB. I b ( 6 t·d 
Írineu Bornhau.sen -,- UDN. I Mem ros 1) - par 1 Oe: 
Júlio ~~te - PR;. ,,-.... Jefferson de Aguiar ~ PSD. 
Secretano: AUXIlIar LegI2~n~nr'O Lobão da Silveira (23 de abril d'" 

PL~10. Alexandre M. de A. Mello. 1963) _ PSD. 

G) Para o e:~tudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONÁUTICA E DA ESCO. 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONÁUTfCA, DE S JO· 
SÉ DOS CAMPOS 

Criada em virtude do Requerimen
to nQ 768-63, do 8r. Senador pacl-!'e 
Ca1azans, aprovad? na sessão de 13 
de novembro de 1963. 

Ruy Carneiro - PSD . 
Benedicto val1adRl'es - PSD, 
Wilson Gonçalves (23 de abcil óe 

1963) - P&D. 
Daniel Kriegel' - UDN. 
Lopes da. .c:Jsta (29 de outubro de 

1962) _ UDN. 
Milton Campos (Vice-Presidente) 
Heríbaldo Vieira - UDN. 
Rui Palmeira - ODN, 
Silvestre Péricles (23 de abril de 

1963) 
Bezerra N~to (23 de abril de 1963) 

- PTB. 
Afonso Celso' - PTB. 

Designada em 13 de novembro de Nogueira da Gama. - PTB. 
Barros Ca.!Valho _ PI'B. 
AloysiO de Carvalha (.Presidente> 

Prorrogada, 'até 1~ de dezembro de :f_ PL. ' 
1963. 

1964 em virtude do Requerimento nú... :Mem de Sá, - PL. 
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J) Projeto de Emenda à Cons~: L) Projeto \/e Emenda à Cons- - at-é 15 de. dezembro ':'J lP64, p('lo 1 Menezes Pimentel - I SD. 
tituir.ão n Ç 7/'61 ftuic?o n'? 9 '61 Req. 1.143-t33, apl'QvadO em :0 de Milton C'nmpos - DDN, 

'$ I .. ' / dezembro de 1963. Heril;:.l!do-Vieira Vice-Presjden~e _ 
IQUE DISPõE SOBRE AS M.'\TÉ- (QUE 1\lODLFJCA O HEGIME DE Completada em 29 de outub>:-o de UDN. 

lUAS DA COMPE'l'~NCIA PRIVA- VISCR.IMI~AÇÃO DAS RE~D:\S) 1. 1962, 23 de ahril de lSu3 e 22 f~e jU-1 EUl'itO Rezende (23 de .abri Ide 
Tl\'A DO SENADO. INC'~UINDO . ,lho de 1953. 1963) - Relator - UDN. 
AS DE PROPOR A EXONERAÇãO Eleita em 20 de noyembl'o de 1961. I . . . . Silvestre Péricles (23 de a.bnl d, 
D08 CHEFES DE l\USSfiO DI- ..." PrOrrQgaClJ.: \ 1\'Iembl06 - Pai tidos I :9'531 - Presidente _ PTB. 
PLOIUATICA PERMANE:STE E ~. j Jefferson de Aguiar - PSD. ,NOgUeira. da Gama - PTB. 
APnOVAR O ESTABELECIMEN- - a~é I" de d~ze.'nbro. d~ 1962. pelo Wilson Gonc.'aIves· i23 de abril de Bal"ÚS Carvalho - P'fB. 
TO O :ROl\lPDIENTO E O REA- Bequeufficnto 60.,l·fH 3p'_J\ado etn 14 AloysiO de Can'lllho - PL. 
TA:\ft:"iTO DE RELAÇÜES DI- de dezemb.ro de 1961; 1963) - PSD. LinJ de Matos - PTN. 
PLOlHATICAS COl\I PAíSES ES- - até I" de dezemoro de 1963. pelo RUy Ca,rneiro - pSD. J0::10 Agripino t23 de abril de 1963) 
TRASGUROS). I~eqllerlm. ento 782-62", aprovado e'TI 12 Lobá:> da Silveira - pSD. _ UD)]', 

'" o.f;: dezemb,o de 196~; GUldo M{)ndin 129 de outulJro de Dan;e1 K1í1etyer _ UD)l'. 
Ele.ta em 4 de outubr ode 1901. - ate 15 d2 dezembro de 1964, pelo 19621 - PSD. <> 

prorrogada: Requer.mento 1.141-63 .aprovado em Milton Camp{),s - UDN. 
_ ate 15 de dezemb~o de 1962 pp.~o • H~ de dezemby:) de 1963. Heribald'O Vieira - UDN. Q) Projeto de Emenda à Cons-

Requer.menta 3('7~61. apr. em 14 'le I . Lopes .da Costa - UD~. d",.I~r.lb:o de 1951; . Membros (16) - part_d(\s João Agr:pIno «23 de abril de 1961): tituição n
9 3/62 

_ até lá de df..zembro de 1963 gelo Jefferwn de Aguiar c23 de abril I - UDN \ (At:TORIZ,\ O TRIEUNAL SerE-
:Req. 1.13lJ~6J, o.pr. em 10 de dezem.. de 1963) _ PSD. Eur.CJ Re.::ende 123 de abo:il de I RIOR ELEITOR.4L A FIX.\It Dl .... 
bro de 1953. . I Menezes Pimentel - PSD. 1!!63 I - UDN. TA PARA A REALIZAL\O DO 

C:lmpletB.d.a em 29 de outWJI'O de Filinto Muller _ PSD. Silvestre Péricles 123 de abril de PLEBISr;ITO Pr..EVlS'l;O X.-\ 
1962 e ;t4 de ab:il de 1962, Guido Mondin t29 de outub.:'o de 1963) - PTB. EDE~U.<\ CONS'-,-'ITUCIOS'AL :'\~ 

Membros (16) _ Partidos 1962) - PSD. Nogueira da Gama - PTB. 4 - ATO ADIC!O:SALl. 
. r Ruy Carne11'o \23 de abril de Das Barros Carvalho '- PTB. Eleita em l0. de julho de 1902. MeIlezC6 p.mente - PSD. de _ PSD. A1:üysio de ,Carvalho - PL. 
WIlson Gonçalves (23 de abril Daniel Krieger (Relator) _ UON. MIguel Co~to -:- PSP. P:or06'ação: 

1(63) - Piesidente - PSD. Euri.co Rezende \23 ti'€" ap}'i} de Cattete Pmhel'ro \23 de abrH de 
Lo'oáo da Silveira - PSD. 1'''3) 1963) _ UDN, i 1963) - PTi'L . - até 15 de d=zembro d~ 1963 0_,10 

Ruy Carneiro ,23 de abril de ;IV ' Requel"ne"'o 787 62 .' . Milton campos _ UDiN. : "-..l ·H"" -. apro\,<-lQo .'nl .l~ 
_ PSD. Herlbaldo Vieira _ UDN. " de dezembro de 1962. 
Gu~do :.1.ondin C. de outuPl'O oe Rui Palmeira -UDN. O) Projeto de Emenda à Cons- - at~ 15 de dezembr:) de 1964 Dr,o 

H64) - BSD. d '23 d4 abrll de Amaury Silva _ 23 de abril de tituicão n 9 1/62 I RdeqUenmento 1.146. aprovado "'Il 10 
EUl'ico aezen e " 1963) _ PTB.. .. e dezembro de 1963. 

19ü3) - UDN. Barros Carvalho _ PTB, (OBRIGATORIEDADE DE CONCUR~ Completada em 23 de ah:Jl de 
Daniel Krleger -: UDN. I A~-gemiro de Figueiredo _ PTB. 50 PARA INVESTIDURA EM 1\963. 
Milton Camp:lS \Vice·Presi(1cn e) CARGO INICIAL DE CARREIRA Membros - Partidos 

_ UDN. Bezerra Neto 123 de abril de i.963 E PROIBIÇAO DE N01\IEACõES 

H eJoaldo Vieira - UDN. - PTB. INTERIN·AS)' Jefferson de Aguiar - PS. 
AloY6iO de Carvalho - PL. '." 

LoPf's da Co~ta - UDN _ I Silvestre pél'icles , .... , . ...:) _ P'l'B Lino de Matos - PN. Eleita. em lQ de maio de 1962, 
Wilzon Goncalves í23 de a~nJ de 

1963) - PSD.-
Ruy Carneiro - PSD. 
Lobão da Silve!ra - PSD. 

- até 15 de dezemh:o dE- 1962, pelo I Menezes Pimentel - PSD. 

Prorrogada: Viva}d:) Lima - P'rB. 
Amaul'y Silva ~24 de abril de 1963) , M) Projeto de Emenda à 

- PTB. ··t . - o 10 . 
Cons-

Vaga do Senador Pinto Ferr'8u'a ti ulçao n· /61 
(23 de abrrl de 1933) - Rela~or -

Req. 785-62 aprovada em 12 de de- Leite Ne(,J (23 de abril de 1963) 
zembro de 1962. PSD. 

P·iB 
Aloys:o de CllrvallD - PL. 
L:no de Ma t.os - PT~. 

K) Projeto de Emendá à Cons-
tituição. 119 8/61 

(!'::6Bl-tE EXONERA(AO, pOR PRO
'-'PO~TA DO SENADO, DE CHEFI<.: 
DE l\USSAO DIPLOt\lATICA DE 
CARA'fER PER:iUANENTE). 

Sleita em 5 de outubro de 1.961._ 
?l'orrogada: 
_ até 15 de dezembrQ de 1962, nelo 

..eque:imento 608-61, aprovado em 14 
de janeir'J de 1961; 

_ até 15 de janeiro de 1963, pelo 
Requerimento 781-62. aprovado em 12 
de dezembro de 1932; 

_ até 15 de dezembro d-e 1964, pe-Io 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
10 de dezembro de 19-83. 

Oompletada em 30 de març.~ de 
1962. 29 de outubro de 1962, 23 de 
abril de 1963_ 

MembroB (16) _ Partidos 
Menezes Pimentel - PSP, 
RUy Cllrneil'O' (23 de ab-~il de 1913) 

_ Presidente - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Jefferson de AgUiar (23 de abrH de 

1963) - PSD. 
Guido Mondin (29 de outubro de 

1962) - PSD. 
Daniel Kl'leger - UD~. 
Eurico- Rezende {23 de abril de 

1963) - UDe>. 
MUron campos - UDN. 
lIeribaldo Vieira 'Vice~Presidente) 

-UDN. 
LOpes da costa - UDN. 
Vaga do Senador Pinto Fe'j'elra 

(23 de abri) de 1962 - Relator -
PTB. 

]3ezerra Neto (23 de abril de 1983) 
- PTB. 

./illlaury Silva (23 de abril de 1963) 
_pTB. 

Vivaldo Lima _ PTB. 
~.(}ysio de Carval!1,o - PL 
IJJlQ dp. Ma tn" - P'IW. 

(API,ICAÇAO DAS COTAS DE Il\I
POSTOS. DESTI1\'ADAS AOS .nuj
NICiPIOS) . 

Eleita em 28 de dezembro de 1962. 

Prorog'ada: 

- até 15 de d~zemb:r0 de 19-63 pelo 
Req. 183·63 aprovado em 12 de de~ 
zembro de 1.962. 

- até 15 de· dezembro de 1964 pelO 
Req. 1.142-63 aprovado em 10 de ou .. 
tubro de 19.63. 

Completada em 30 de março de 
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 de 
abril de 1963. 

- até 15 de dezembro de 12-63 pelo Milton Campos - UD~. 
Req: '1.144-63. aprovado em 1{) de de-I He.riba1do Vieira - UJ)~, 
zemoro de 1963. Joao Agripino <23 de abr!l de 19S3) 

completada em 23 de abril de lStia. 1 - UI?i'i'. 
Membros _ Partidos • EurICO R.ezende (23 de aoriJ de 

~963) - UDN. 
Jefferson de _I\guiar - PSD 
Wilson G'Jnçah'es i23 de abril 

1963) - PSD. 

Danib Kriege:' - UDN. 
De I Silvestre pericles l23 de abru de 

11963) - PTB. 
RUy Carneiro - PS. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Eurico Rezende <23 de abril 

1003) - UDN. 
de I 

Joã.o AgripIno (23 de abril de 1963 
- Vice-Presidente _ UDN. 

Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Carvalho - PTB.
Mem de Sá - PL. 
Aarã.o St1:nbruch _ ]..'ITR. 

R) Projeto de Emenda à 
tituição n9 5/62 

Cons· 
Mem'b-::'ls (16) - pa,rtidos 

Jefferson de Aguiar _ PSD. 
Wllson Gonçalves (23 de ahril I 

Daniel Krieger - UDiN. 
de Sílvestre Péricles t23 de abril de 

1963) - PTB. 
~DISl~ÔE SõBRE A ENTREGA AOS 

l\fUNICiPIOS DE 30% DÀ ARRE ... 
CADAÇAO DOS ESTADOS QUAN
DO EXCEDER AS RENDAS )IU
NICIPAlS). 

1963) - PSD. • 
Ruy Carneiro - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Guldo Mondin (29 de outubro 

1962) - PSD. 

. Nogueira da Gama _ PTB. 
Barros Carvalho - PTB a'l Aloysi-o de Carvalho - PL. 
Aurélio Vianna (23 de abril de 

1963) - aelalo;· - PSB. Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
L'Jpes da Costa - UDN. 
João Agripino (23 de abril de 1963) 

-UDN. 
Eurico õ.Rezende (~3 de abril ~ 

1963) - UDN. 
Silvestre Péricles (23 de abril de 

1963) _ PTB. 
oNgueifra da Gama - PTB. 
Banos Carvalro - PTB. 
Josaphat Marinho <23 de abril de 

1963) _ S. lego . 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Lino de Matos - PTN. 

P) Projeto de Emenda 
tituição n9 2/62 

à Cons-

(INSTITUI NOVA IJISCRIMINAÇAO 
DE RENDAS E~I FAVOR DO$ 
MUNICíPIOS) . 

Eleita em 23 de maIo ce I96!!. 

Prorrogação: 
- a.té 15 de dezembro de 1963 pl'JO 

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

_ até 15 de dezembro de 1964 l'C'!O 

N) Projeto de Emenda 
tituição n9 11/61 l

iReQ.uerimento 1.14..5~63 aprovado em 
à Cons6 10 de dezembro de 19ê3. 

COmpletada. em 23 de abril de 
1963. 

(CRIAÇ.'IO DE NOVOS 
l\IUl'I."ICfPIOS) 

Eleita em 28 de marçO de 1962. 

ProrrogaçãO: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelO 
Req. 794-62. aprovado t'm 12 de dt~ 
li-~ml>r" de 1962. 

Membros _ partidOS 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Wilson Gonçalves <23 ~e ab.1:1 de 

1963) - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Lobãr;> da Silveira - PSD. 
Leite Neto '23 de abrtl de 19m 
-~. 

Eleita em 13 de setembro de ;~d2. 

Prorr:Jgada: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Requerimento n9 1.147-63 a~ro-vado 
em 12 de dezembro de 1962-

- até lá de dezembro de' 1964 ueio 
Requerimento 1.147·6 3apr-ovat\o' ~m 
10 de dezembro de 1963. 

COmpletda em 23 de abril de UHi3. 
Membros - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Carnero - PSD 
Lobão da Slvera - PSD. 
Wjlson Gonçalves (23 de abfil de 

1963) - PSD. 
Leite Neto l23.4.63) - PSD 
Me'nezes P:menteT - Pre.sjdente. 
Milton C~mpos - UDN. 
Herii:!~l1do Vieira - UDN_ 
JOSnphfl:t Marlnh:; - 12;i.4.63) 

Vice~Presl<lcn(:.e - UDN. 
Daniel Krieger _ UDN, 
Vaga do Senhor Pinto FE'rreJra. 
'~ .. J:rjC'o Rezende (23.4.63) - UDN • 

(26.4.63) -" PTB. 
Nogu~i:a t4l Gama - PTE. 
Barros Can'aH~o - PTB, 
Mem de 'Sá- - PL 
M~Q'~1.el CQut.IJ \23.4.153}. - PSll 

-

.. 



-
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262 SábadD 1 

Projeto de Emf",da 
tituição n9 6,'62 

k Cons-

(tlU1\'fE\'TA PARA QUA1fRO o Jt.W'-
MERO D~ nEPRE~E!"oi"i\..T\'TES 
DOS ES'l'ADOS E DO mSTIUTO 
FEDli.ltM, NO SENII.OOJ, 

'Elei':a em 13.9.62 
l'ro17{lgada: ~ 

- até 15.12.63 pelo F~eql1erünentu 
190~62. aprovfldo em 12.12.62; 

- a:é 15.12:64. pelo Requerimento 
1. 148-63, aprovado em 16.1:;.63. 

Complet.ada em 23. oi. 6"3. 

Mem!:lros - partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy CarneirO' - PSD 
Lobão da Silveira - Relator 

PoSD 
Wilson CklnçaJvt!it <.'t3.4.63) 

PSD 
! .. V....... Menezes Pimentel - PSD 

Milton Call1pGS -UDN." 
Heri"Oa1do Vieira - Ul)'N 

. JC'saphat Mo.ri11ho - (.23.4.fi3) 
UON . 

Daniel Krieger _ UDN 
- :Eurico Rezenc.e' - (23.4.<l3) __ vt
ce-Pre."lidente - UDN 
. '. VLlga da. ,se.nador -Pinta Ferrelra 
(23.4.631 - Pratident.e - 'P'TB 

Nogueira da Gama -, PTB 
13$rro.." -C2rvalho ~ PTB 
Mem de Sá' - PL 
Julio 1..8!te tn 4.63, - !'!t, 

T) Projeto de Emenda à Cons
titllição nt? 7/õ2 

DIARIO DO, CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) F evereiro de 1964 

Si>.estre Péricl .. - PTB 1 Y) ProJ'eto de Emenda à Cons- Bezerra lleto - PTB 
A:r' F d PTB Edmundo Levl - PTl3 ~J:,r~~nd~g~~:4.~3) _ UDN tituição n~ 5/63 Argemiro Figueiredo _ PTB 
Milt C UO·u Melo Brllga - P'l'B 

on ilIllj>03 - _"' DfS'PõE SôBRE O IMPOSTO DE ~. o.. de (2' , 63) UlDN 
D:-1.mel KrIege! - UDM I ( -"-'7NDl1õ:o E CONSIG~~\çóE.S c.t2tlCQ ~en 4.'111. -
Josaphat Mannho - Sem Legenda 1:._ "';I' Aloys.io de Cal'valha ,- VDN 

1 5 69 " Afonso Arinos - l1DN Afoys:o de Carvalho - PL DCB,gnn-da em 3 . . Josap.b.a.t Marinho _ Relator 
'. , t Prorrogada até lá.12.~4 !)elo fte- Sem L~enda. 

V) PrOjeto de Emenda a Cons-1-querimento numero 1.1:>:1-.,63, apro.\ AUréllQ Via...""Ula _ t'TB 
tituição ,,9 2/63 .3do em 10.12.63 Júlio Leite _ PR 

(DIREITO DE PRO~RrnIlADE) Memoros - Partidos 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 

Designa.dos €m 23.4.63 
prOITOflí'-'.iR! 
- .té- 1:;.12.64 pelo Requerimento 

1.151-63, a.provado em 10.12.63. 
. Membros - partidos 

JeIrerson de AguiaJ.' _ PSD 
Ruy Carneiro - President.e - PSD 
Lobão da, Silveira - PSD 
Wilson G-onç-slves - PSD 
Menezes Pímentel _ PSD 
Heribaldo Vieira - Vice-presiden .. 

Jelfe.r:;on de Aguiar - PSD 
RUY carneiro - PSD 
LODão da SUveira - PSD 
Wilson Gonçalves- - PSD 
Menezes Pimentel - PSU 
Leite NO'.". - PSD 
Amaury Silva - PTS 
Bezerra Net-o - PT:a 

. . . Vaga do senador gumb-erto 
Neder - rTB . 

Argemiro de Flguclre-do 
Eurico Rezende - UDN 
Mil ton Campos _ UDN 

PTB 

Daniel Krleger -. ~ 

CRIADAS DE. ACORDO CO~I O 
ART, 53 DA CONSTlTUlÇAO E 
O ART. 149, ALíNEA A, DO RE
GIMENTO INTEI\NO, 

te - PSD 
Am[\U1'Y Silva 
Beun-a Neto 

•.. ,. V~,ga. -do 
reira- _ PTB 

Al-ovs;o de Carv!\,Iho ~ PL Leg da 
p~.:o Fer.... Josâphat Marinho - ~.m en 

1\') Para apurar a aquisição. 
pelo Govêrno Federal, dos 
acêrvos de concessionárias 
de serviÇ<ls públicOs e a 
importação· de chapas de 
aco para a Cía Slderqr
gfca Nacional, 

Silvestre Péric!e$ - P'I'B 
ArtUl' VirgiUo - PTN 
EuríC·D Re'".tf'nt.1e (.23.4 (3) - UDN 
Milton Campos, - Relator ...:. UDN 
João Agripino - UDN. " 
Josaphat Marlnho - Sem l.Jegenda. 
Alorsio -ile Carvalho _ PL 

W) Projeto de Emenda à Cons
. tituição n9 3/63 

Z) Projeto d.B ~m,enda à Cons
tituição n9 6;63 

'(t'"\ cris.àa pela Resolução vúm.ero 11. 
(c-'llLEGmlLIDADo>, de 1003, a.ssina<la.pelo SenhOr Nelson 

Designada em 2.10.63 Ma..cuIan e mais 2S Senhores Seila. 
~ - doJ'~ ·(aprcsento.da. em .30 de malo de pro-rogada até 15.12,64 l>ew RO- lDfl3), . 

quer~ento nUmero 1.15-5-63. aprova... DeSignada. em 31 de maio de 1963 
do em 10.12.63. . tid"" - Pra.zo - 120 dias,' até 28 de se .. 

:tv.'I"embr.os - par ....,. tenthro de 1963. 
Jefferson'" de Aguia.r -:- PSU prorrogilda: 

IDISPüE SÕBRE A AOl\:Il1\rrSTRA.- RUy carneiro - PSD -: Por mais 120 dias, em virtude 
çÃO DO DISTR.ITO 'FEDl<:R:\l. E Wilson Gonçalves - PSD da. aprovação do 'Requerimento nú-
MAT.f:RlA DA OOMPETtNvIA JQt,é FeliciallO - PSD mero 6õ6-63, do senhor Senador João 
PRIVA TI;fi\ DO SENAII-O). ~-{ W~lfredo G~el - }?SD Agripino, D.a. ,sessão de 18 de se~-em-
De--slgnada em 2':S.{i3

B 
A~!rrm.\.ro".,.~ .... F.:!U~O ~ PTB ora de 1963 f21 horas). 

. ~ J.,t;UV ~.a.P _ por mais um ano ,em Virtude de.. 

(IlEVOGA A EMENDA CONSTlTU-' 
C'iONAL N° 4, QUE L~SV-TVIU o 
SLr;;TEMA PARLAMEN.f'.<Ut DE 
GOVÊitNO R o ART. Ia DA CONS
rnT1Jlç.'lO FEDERAL, DE li DE 
SETEMBRO DE 1.9-Yl). 

Blel1t.a {'.In 6.12.\i2. 

Prorr-og1!.da até 15.12.6~ pelo R.e.. Silyestre pendes - P'IB aprovaçã.Q do Requerimento numel:\} 
querimerita 1.152-53. a.pI'Ovado em 10 Edmundo LeVi - PT.B 1.173-63. do Senhor senador Lelte 
de dezembro de 1963. Eurico Rezende - UD~ Neto, na sessão de 12 de dezembro 

Pror~o~ada : 
--- até 15,12.63 pe!o RJ'q1.lPl'.ún-entO 

791·ü2, nprol,radl} em 12.12.€!2; 
- até 15.]2.64 pelo Re.Q.u8·irn-ento 

1.149-'63 apro7Scta em 10.12.63-
Complet.aufl. em 23-4. f,J, 

. Mempros _ P3rtldcs 

Jeffel'son de Aguiar ._ p!:.:n 
RUy Carneiro - PSp. 
P2ul'O LudOl'lcO - PSD 
WiliOll GonçsJves t.23. 4. 63) 

l?SD 
Benedito Val1adares .- PSD 
.r.-1eneze.s. Píment;fl _ l'BD 
M7110n Carnpc.s _. UDN 
He.rit:ra~do V.i.eil·a - UIJN 
Euri-co Rezence- (~:;:. 4 ta) - UDN 
D~nfi':l Kr;~ç.;er _ UCN 
João· A~ripino (23.4.63) - UDN 
Am.J.tu'y· Sil-n. (23 4.6$J - flTB 
NogueiZ"fi da Gama.. _ PTB 

,Barros Ca.l'valho _ ?Tls 
.Mero de Sj - n. 
E~u! Giuve.rti ~ PSP 

U.) Proj,ito de Emenda à "Cons
tituiyão nq 1/63 

(TilM:,'lU::V DE llWLUlSI!?S P. ME
NOItk:§ E TnA.aAJ'..i~10 E.:."\:1 IN. 
DUSTRIAS l1\'SIIr,rnRES) '. 

Dc~lgnada i;nl 23.4:63 

P~o.rrcgadn até 15.12.1.5.1 pe-l0 Re
. Qucrjmellto 1. J50-63 . .aprov.ado .em lO 

de <1etembro de 1963. 

MemhrOs - Pu.rodos 
Jf'rferson de ~:.jar - PSD 
P. uy Carneiro -=- PSD 
Lobão da Silveira. ~- PSD . 
WilFon GonçaTves Relu.t-a-r 

fiSD. 
Menc-zes Pimentel - POO 
IJeite Neto _ PSD 
Amnu.J' Sil.vll - P'rB 
B:,zelTa. Neto - Vi::!e-Pn~.sidente 

PTB " 
V;!ga..- do Senad-Of' p:nt.o Fon-eirll 

PTIl 

Jefferson de Aguiar. - PSD 
RUy Carneiro -. PSD 
.t.obio da Silveira -:.. PSD 
yJí1son GonçaJvcs - PSD 
Menezes Piro.ent-el - PSD 
Leite .Neto - P.SD 
Amnury SUva ... ..,.- PTB 
Bezerra Neto ,- PTB 

Milton CampoS '-lh UDN UDN de 1.903." -
Aloysio de Car'ra o - Membros...:.. Pa.rti40s 
Afvnso A.!\nos;: - UDN Lellenda. Jefferson de Aguiru' _ PSD J{}S~mha.t Mal1.nbO - Sem -
Raul Ghlb'erti - PSP Lcite Neto (presid-ente) - PSD 

PR NelsOn Maeruan - PTB 
José Leite - JOão Agripino (Relato!) _ UDN 

2-1 Projeto ~ Emenda à JOS~Ph.t Marinho - Sem Legenda 

Conetituição n
q 

7/63. 2~) "Para apurar fatos apon"ta-
F\el-reira . RE 

(TRANS~'F.R1':NCI1\ PAlIA A 'A dos da tribuna do Senado 
. .. Vk5a d-o senad.ar Pintõ 
- PTB .' 
._.. Vaga <k, Senador Edt1a:r.CJo ca
talão (Vi.-ee~Prasidente) - PI'B 
... Vaga do senflnDr ...... Eduardo A,3-

.,smtll' _ 'PTE 

SERVA DO MILITAR DA á~o e outros, relacionados com 
QCE SE CANl>IDU~ A • 
ELETIVO). irregularidades graves e 

D<sl"nad .. em 2.1~,63 lo Re- .corrupção no Oepartamen-Eui1co, Rizende - pre r ' lente 
Milton -Campos - UD~ 
Daniel KJieger - UDN 
Alovsio. de: Garllalbo - PL 
J~ph3.'t . Marinho - Relator-

prorrogada até 15.1~.:64 pe rova-" to de Correios ~ Telégrafos 
querhuento .número -1. ~;:)5-63, a.P 
do' em Hl~U.6a p",-t'ctos Oriada pela Resoluçâo número 33 

Sem L~genç.a. 

X) Projeto d.e Emenda à Cons-
tituição nQ 4163 . 

(CUNCEDE IThn:;~'IDAJ)ES AOS 
':EREADOlUlS, 

Designada em 23.5.63 
P-r-arr.ogada até 15.12.64 'peTo' Ra

Querünent.\) numero 1:-15~3. aprova
do em '.0,12.63. 

MeD.1.bros - Partidos 
Jefferson de' Aguiar _ "PSD 
Ruy Uaineiro - PSD 
LObão ·d.9, snveira. - .-PSD 
WU&<m GonçsJves - p.Bn 
Menezes Pime~ - PSD 
Leite Neto - PSD 
Amaury Silva- - PTB 
Bf'zerrn Neto - PTB 

.•• V~]-t;a .dD 'S,eIlador .Pint.o FerrelrB. 
_ P'l'B 

Silvestro Pêdcles - PTB 
Ada!berto Seita._ PTa 
Eurico 'R.eze.nde (23.-4.S3} 
M:iltop. -Campos - UDN 
Joé.o Agripino - UDN 

UDN 

Aloysio de. Cal'v,a!ho - PL . \ 
Josl1ph!lt -Marinho - Sem Legenda 

Membros - . --~. de 1963, ass:inada. pelo Senhor Jef .. 
. Jefferson de Aguiar - PSD ferSon de Aguiar e mais 33 'Senhores 
R'lY carncirÇ) - -PSO Senadores (apresentada. na. sessão de 
W\-15Qn GmlÇ:àlves :"- pSD 30 de. outubro de 1963). \ 
José Fel!ciano -:'" PSP Pr.sn1 _ até o fim da. .se;!são legi.s-
\'ValIre(4) ourg~ :- PSD pTB lativa de Ul53. 
Argemil'o de F1.gue.redo 

'Be--...ma l'l"e!.o - P'I'l3 Prorrogação por 9Q dias (até 15 de 
Sllvestre péricle~ _ - p'TB - ma~'ço ele .198-4J em vlrtude do Re .. 
'EdmUI'Ji\-o :uevi - PTB OU?rlm-ento nfu:nero 1.163-63 do Se .. 
Eurico 'Rezende -- UDN nhor Senndor Wilson G,onc:a1vC8 
Milton Cempos - \tJD"!'T 1?'La ap.rovaQo na se$ão de 10 de d-êzem-
Aloyslo de carvalhO - Ol'l) de 1963 (21.3ü). 
A:f{}n...~ ArinOS. - UlJN L -en.d'l . DeSignação -elD 6 de' .dezembro da' 

n. t Marinho -' Sem ~ . 1963. 
~®g Leite - .PS NI.emb~ (11) -. Pal'tido.r. 

- ' I' , ~ Jefferson de Aguiar _ PSD 

Z-2 ProJ'eto. .d.e Emen~a Leite Neto - PSD 
o 8/63- Atti1io Fonta:na- - PSO. 

Ccnstituiy.ão n·. "Wilson Oonçp.lves _ Pr-es-:dente 

(AUTONOl-I1A ~DOS ML""NICiYl0S) P~frtur Vi-rg!1!o _ PTB 

eaigna:ia ·em 22.10,-6$ . Bezerrs Neto (8.11t63 - Vlce-?l'e-
. tê 15 12 64 pelo Re- s:deut.e - P'1'B 

prorJ'ogada , a ). 15;"--63, aproTi;t- f"Hl!-o -a?'".a~'1 ...,... P'T'B 
quer!IUetl.to n-..:unero • ' . " Joãf'! ,à~1!Tlpino. _ UDN 
do em llJ.12.C--3. . 1U"tidO$ OA.n:l"l 'Kr:'[>{!cr _ UDN 

Membros - P ~ V ' n d 3 4 "3) _ UDN 
J~l~son ·de Agu!ar - PS EIl1'lc(I !,p7Plt e (2 ;, 

t::lo .... PSD Allréli-o Vi!lUJ:-'1 _ PSR . . 
RUv caroerro -... c::"" .. .,'- .... ',.... to ""'!:;1~~- :r ,""""-slatr-;o, 
WjJ~Dn Gonçalves - P~D .. :-.l2'f Pf1E80S D9ni3E. 
Jü!'P Fellclano - PSD • pr _o " 
Lobão da. 'Silveira - PSD Reun:6es: ,' .........•........ , .•• " . 



ESTADOS .UNIDOS DO BRASIL 
11 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEcA0 11 

A~O XIX - N." 2' C.\PJTAL FEDER,~\f~ 

CONGRF.SSONACI()NAL 
P.RESID~NCIA 

CO;-:\'O('.\~'AO OI'.: SESS,AO CONJUNTA PARI\ APli:hl'lAt;1l0 IH': 
n:'ro YRJlSJDL'iC"'L 

o ?e~fdent,t" do Senatfo Federal, nos têrm0.'3 do art. 70, ~ 3Çt, de. Corutítu:"áo e do art. 1° 11" IV, do Reg,:menl() Com'Jm, ~0n\'::'('-a iI..$ l:'1.f 
CtJ.Sft,s du Co~g·res.so Nac::.an.al (.ata .. em. lie.&..ão oonhmro a realn~a1'-se no dia 20 d€ lf'vereiro (:0 ano em curso, U;; 2[,:;U nOla~. [lO P!ena.n" '1.1 Lil,
Jna1'a. djJ..~ DeplJtados conhecerem do veto presidencial ao Cl'ojeto ce Lei tu" 31, de .1959. no senac!..., fef.e:al e r;.\' :01. H12·B, de 10 .. 6-:1, tU Càm:l.'.A jo,:; 

Deputados) que estabelece prazo para. o provimento de cargoa púbhcos. 

• 
S~n.:.do Ft:dE'l'aJ.. elll ;n de janf'!ro de 1964 

Aur.o Mau!t\ AWfIIIAD1: 

.------------

SENADO FEDERAL 
ATA DA 23' REUl\\IÃO, EM 3' a.dação o!""'<'"nrto a 

DE FEVEREIRO DE 1964 vencIdo em 1 turn~. 
t'ed~ção do rescisão do ctIltrato de tr1OO1hv S;!T do BllXa das pequl'l1as F.epr:-s· r;t"1-

.iusta causa, antes dI) emp!egfj,IV~ ~óe.s em exe:-CICIOl sol'Clillm ,,'.'!!.::.çc 3.. 

cQmplettll' o perlodo d9 é...lZe meses à€ ao'!' termOS do art 326, S-c Dl) Ht';l
'ler'íTiço e dá O'JaiB o!"cr.df>nc1fl'- menta Interno para o ProleuJ dt' Lt:"~ 
tendo .pareceres sob ~, 143 e 'Ul; CU: l,b Câmara n.? I27, de I9S1. oút' dI ').,~ 
1003, d:lS ComÜrÕe-.:-: 'lie: ";ühl'e a remt.luertlçno ~e p"n1 ",~·,C(l .. ~; 

PUESIDtNCJA DO SR, .WAi,BERw 
TO SENA. 

As 14h 30m Mham-ee 
t-es 1)S 5r5. Senadores". 

AdRlberto Sene., 
Menezes Pimentel. 
Melo Braga. 
vuido MondlD. 
l\lem de Sá ~5). 

O Si:. l'p.ESlnESTE, 

presen-

A llsta. de presença acUS3 o oom
parechne-nta de. apenas, cinco Se
nhores BenaC.ores, Não hâ número 
para. ti.- abertura da. sessão. 

Vou encerrar a presente reunlã{l, 
desjgnando para a próxima sessão, 
to s.egulnte 

ORDElIl DO DL\ 

Se · .... r,o de 4 de f~revelr ~ de 19C4 

VotaC;ão . 

t 
votação, em turno único, do Pro-

3eto. de Deeret{) Legislativo aU 29, de 
1963 (nQ 23-A-3, na Casa de origem) 
que aprova 'O AcOrdo Bá:sioo de Co
opert..ção Técnica entl'€ 06· EstadJS 
Unidaa do Brasil e Isra.~l. concluido 
em Recife, em 12 de março de 1962, 
tendo .eareceres. favo:!'i.veis sob núlllea 

!'OS 799, 800, B01 e 802, de 1963. das 
Com!.ssões: de constituição e Justiça; 
de Relações Exteriores; de Educação 
e cultura e de Finanças.. 

2 

Votaçã.o em turno ltnil .. ~, do Projeto 
àe Decreto Legislativo n,l? 40, de 1L .3, 
ori6',nário da Câmara dos Deputados 
,n? 7-A de 1963, nfl Casa de 0:"1-
gem) que aprova a convenç'ão única 
sôlJre Entorpecentes assinada em 
NOVa York: a 30 de' marçO de 1961. 
tendo Pareceres, sob n.s, 806 a 81J8 
de 19.63 da,c; CoOlissões de: COnstitui .. 
çdo e Justiça. pela. COnstHl. Jonellrl:a.
de e _julidlelda.de; Relacões Exteno
reJ. -!<0,voiável e Saude fa.,oa.vel. 

4 

Votacão. em turno único do proje
to de Lei da Câmara n'* 112, de 1962 
In\! 3 408.-S-61 .na casa de origem) 
que te.v~tte aO' serviço Ativo do EXér
cito o Tenent,e-Coronel Rubem Ri .. 
berro dos Santos, e dá outras -provi
dêncm8 tendo Parecl!l es tal.'orávefs 
<>ob os ns. 884- e SSS de Hm3 das Co
!lli.s:::ões de segUlança NaCional e de 
Flr.ança.s, ~ 

fi 

Vot,a.ção, em tUl'UO únlco do Re
q1lerimento n9 1.205, de t963 pe~Q 
qual OS Srs, Senadores Artur Vlrg1110 
I Lider do P'I'B), Sattos Carw.lho 
(Llder da Maioria) e Uno de Mattos 
(Líder do Bloco dan eeq'lenas Reprew 

sen!Qçôes) soHci tam urgénclQ noa 
têl~mos do a.rt. 326, nQ 5-b do aegi.
mento interno para o projeto de De. 
creto Legislativo nf,! 44, de 1963 que 
concede auIstia aos membros da Fôr
ça po:!cial do Ri\:! Grande do NOl'te, 

6 votação, em segundo turno dQ Pro· 
jeto de Lei do Senado n? " de 196(1 
que autoriza I) Poder Ez:e-cutivo a Votação. e~ pJ Ullelro turno, do 
emItir selos comemorativos do Cln~ projeto de l.el do senado n" 83 de 
quentenário da fundação da Pre.uzia 11963 (de autoria cio Sr, Senador Ar· 
do U Alto Sol1mõfs" tendo Parecer 0(1_ thur Virgt1::o) que d!spõe sób, e móe· 

. concedIda, l'm c~o de mt:-r~ 'a,r,t>. d~ UIS3, da. Com,ts.sãQ le nlzaçao a. sel' 

_ c."\':1."titmçãe r J:1St1t';1l f nOTá· I ~~pl~Ir.1(t:1os. em Eng<",n..t!:u:'l, Ar'lll~:'::~ 
vel COm a emen~kl q'.~e- of~r('C"e de r..:-a e "':ti A3!'onamla. 
n~ l~CJ f- de 10 

- Le;lslação- Soc!al. f.J,;.:;rá;'e, :1.C i 
VH.je(:q e à t;me.nd~ da C';)~~~;.H de VQ;,er:Eo em p:inll"-iro tUIT-J, ';;,1 
Constittllção e Ju-r.lça. I J:-o;pl0 ('f Lt'l 'do Sen:ld,' n l3'i, (;-Õ' 

~ : H:õ1 ,de >lu~:Jrja do Scrcr.Or Seu::":.l! 
. ! .. .;( :0. ),Jn.cf_ qu":,, 't' .. :JI\:c, 'J .--". 

Votação em turt:J l1illco, do Pro- der :C:X?'C\lUV.,) a r;mitll' ~t>lo.s ~:r,.,_lY'.,~. 
jelO de Of'creto LeJL:",,~lt:'J 11 H ete ';;',u'"' do crn!en.:iric d":' A,- ,~: :-1 
1963 In\' 5 ... 8, de ll!33 na CJX.lrJ..' ... 'lme:caJ do·Pará teL.'::L' ;-_"1'"(L' (3 
que aprova os t..:x':), di CGC1,:Jnc,:', ,~"'vrfl,-:.".:> -lob os n,~, 75J f' 1"1: 1~ 
relativa a pro:ecã.o doa trabab::do· tD63 das Comissôe!" G(> C r: tl;':.:-,·} 
re.s cnntl'ti radltfCóes lOUlZa:lt,;;:,; ado- :! J,I>'>UC/:l e d~ Flnanc'.'.:!.;:. ' 
ta.da pela Confel'enC41 lntsl'nac'onftl . 
do Trao.:l,lho em Gi!ne-ora, e da Cov
venção para revi.Sao !lMci31 das eon ~ 
venções adotadru, pe1n me..;nu Conle· 

11 

rência, tendo 
pa.rere-r~3 'favor áte'ls sob 11..', 842 

843. 844 e 845 de 1983 da" U,_.tnI.S.;,Ó';.t 
_ de Consti1.1.l1Ção P J us'tt.!:o; 

d" LerllSlocâo SuC1al; 
de RelaçÕ€3 EzlenoIes; e 
de Saúde, 

s 
votação, em turno ún'co, do Re, 

querimento n(J 4, de 19tH, L'!ll que ( 
Sr, Senador vascl.1lcelo.:.. 'torres sO~ 
llcita transcrição nos Anais do se .. 
nado da ctutc pela qU~h o Senh{)f 
Presidente d.a Rf'llu'Jllca convido::! o 
Presidente- da. RcpúlJ lCll F:--z.nc.esA 
para Visitar- o Bro.~l. e da r~~pl2ctlva 
t'esp3sea. 

vota,ção em tut'Uo !.lnico, do RC4UC~ 
t'iment-o nO;; 3, de 1904. pelo qual os 
Srs, senadores \TíW>cuncelos. Tõn-e.s 
(Lider ds MaJoria em exerCI elo) 81-
gefl'edo pacheco t~idert. do PS~ ,;~ 
exercíciO) e AUIél~o \; !anua lLia",· 

Vot~o:;"lo em tUl"'O unL'o 6.\) :""l_ 
j~to de ResoluçãO n" 1. dp .~{;-! j ~ 
lUl~jna d..1. CO;.1~,,50 Din:t Irá. fj ,,j 

~po.t;PDta a Taqui~ru[aTR,..vi.,uia. A~

-:ir.d:} Triv?l!.no. no catl'fO dl~ Di:, 'A:ol :1, 
"!'l Qll<ldro da secretaria du SPD,,'}'" 
f"Nlerai . 

12 
Vo~,aç.ã-o, em t 1:Xr.o UIÚC.O, do p')

jeto de F.e:"olução n9 1, d,· lf.!f.-1., .j'.) 

,j63, cnginário da C1nmra de" Dé'p;" 
:.:Idos \.119 16r-A-62, Da C.kB G~ ~rl· 
'~em) que apro'&l, o tl":xti>- do Ac0r~() 
que institui () Centro 1.:' ~tn~-Af:1e'i ~ 
~'ano de P'i,,!ca assinad'3 pelo Bra~ll 
~ vários paJses, no Rio de Janeiro, a 
26 de m.lrço de 1962, tendo Par('~,~" 
~es fnvor/Í.ve:s. sob ns,: 819, B20, 8:l1 
e 8-22, de 19G3. das CO'llÍ.ecõ=,s: 1", 
COnstituIção e JUst1~a. do;! Educ~~!J() 
e Cu1tura, de Rdac6~ EXteriores e 
de Pinllnças, 

13 
Vota.ção, em turno útlioo dn n{'

auerimcnw nÓ 6. de 196-1, pelo q'~P.! () 
sr, $f.uador Meto. Bí'3.g-n sollcl1a I" 
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anscl'ição, no.'; Anais do senado, de 
~claração feita pelo General Albino 
Uva, Presidente da petrobrâs S. A, 
11 caráter oficial e publicada. em 26 
~ janeiro do ano em curso. 

14 
Votação, em turno único do Ee
lerhnento n Q 7. de 1964. pelo qual {l 

r. Senador Melo Braga solicita a 
anscrição, nos Anais do Senado, de 
ltrevista do General Albino Silva 
residente da Petrobrás S. A", PU~ 
icada- em 25 de janeiro do EtIlO em 
Ir80. 
:ncerra.se a reumão às ]f horas e 

35 minutos 

Expediente despachado 
Avisos _ do Sr. Ministro da. Jus
ça e Negócios Interiores: 
Ng G-2. 226-B, de 9 de dezembro de 
~3 - Comunica Que a Mensagem 
;,bre o Projeto do Código de Con
bllidade da união foi encaminhada 
Câmal'a doS Deputados; 

JIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ir. 

_E X P E O I E N T E 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIR&TClR· GIÕ.RÂL 

AU:ERTO DE BRITO PEREIRA 

CHI:P'. DO .ItR .... 'ÇO ClE P .... BLlCAÇÕES CH.,..C DA GEÇ.lO os- futDAÇ.lO 

MURllQ FERREIRA AL VE':S FLORIANO GUIM,AR.ÃES 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÁO 11 

ImpreuCl n .. of icinu co DeplflameotQ do ImprEn~& Naclonill 

BRAslLIA 

ASSINATURAS 

REPARTIÇõES I PARTICULARES 

aàpitaJ e Interior 

J'UNC10!fÁRIOS 

Capital • Interior 

Fevereiro de 1964 

\ tQm~nt? nô'Vo, na sua á:rea de ação. 
conOlUlca das velhas usinas. , 

1 E...11 vez de preparar as fábric:u 
p;fll~a a. situação nova, para a compe· 

\ tiça~ no. mercado interno e exte~·n( 

I 
a .4uetnz adotada con~istiu em 6:1,

Cl'lfl?R.r. o consumidor nacional e a~ 
poss.lblll~a.des de exportaçã:i a favOl 

. ~o lmobIhsmo p-arasítário Ja. jndus. 
rIa. O benefício de poucos cu..stou 
nesse ca€o o sacrifício de muitos e 
do próPl'i-o B:·asil. 

A dinámic:; dos fatos, todavia Ia.l~ 
terou ~ quauro e"lstente forçando a 
autarquIa. ~çucareira a um compor
tamento .novo, na sua áre de ação. 
O primeiro fato, pOI' exemplo entre 
o.s que influlram na mudança foi a 
al~a produtividade revelada peias fa
briCas de açúcar instaladas em ~ão 
p'a~l?, nos Ultimes anos' torna;:do 
d~flCll ao manutenção de uma. polí_ 
tica de preços iá então contraditória. 
com a realidade do mercado interno. 

NO? G-2.267-B, de 17 de dezembro 
e 1003 - Transmite informações 
restadaa pelo -Serviço Federal de 
revenção e Repressão das Infrações 
ontra a Fazenda Nacional, em aten
io ao Requerimento nÇl 761_63, do 
r. Denador Vasconcelos Torres. 
Republique-se por ter 5a'ido com in

orreções. no Diário do Congresso -
eção II --c- no dja 17 de dezembro de· 
963. 

Semestre ..... _ ....... Cr$ 50,00 Semestre ........... CrI 39,00 

_0 segundo fato, foi a revo!ução 
cubana. e suas hnplicaçôes no que 
se relac~ona Com a saída de Cuba do 
S(!u antigo lugar de grande fornece
dor de açúc~l' oos EStados Unidos. 

~D&i . -, .'.,._ ......... Cr$ 96,00 Ano ...••.••... ~ ... ~ Cr' 71,00 
A~ maiores solicitações do merca

do mterno - onde o consumo de ' 
açúcar está crescendo em função da 
elevação do nível econômico das po
pulações - e. também,' as maiores 
solici~ações do mercado externo. onde 
o açucar cuba-no foi sub.'>tituído pelO 
prO_duto do Bl'asiI e de outros pní<€5 
estao assegurando colocação im' .. ,,:
ta. e compensadora -para tôda a n:JS~ 
sa' produção açucarell'a originária das 
velhas e das novas usinas do país 
tr::-be.lha.n~o tôdas elas agora, no ~i~ 
mlte máXImo de sua cajJac.daàe in-

--o 
'-.'. Requerimento 

N9 1.207, de 1963 
Solicita m/ormações ao pOder 

Executi'Vo, através do Ministério 
da Viação e Obras públicas, sô
bre o alargamento de bitola da, 
Estrada de Ferro central do 
Brasil, ramal ãe valença. 

(DO Senador VaGCOnce1o.s Tôrres) 
Requeiro na forma regimental ,seja 

olicit-ada aO Ministério da. Viação e 
)bras pÚblicas a seguinte informa
ão: 
l\'lotivos que estão entravando a 

mediata execuçã-o do plano de &1ar
:affitnto da bitola da Estrada de 
~efl'o Centra), do Brasil, ramal de 
falença, Estado do Rio de Janeiro, 

Justificação 
valença, um dos mais prósperos 

nU!licípio.s do interior fluminense, 
)l'ocessa a qu~e totalidade de ~eu 
~o!tt!·a ta econõmlco c,oro as regiões 
71zinhas através da. Estrada. de Fer~ 
ro central dO Brasil. 

Todavia o chamado ramal de va~ 
'e1Jça, pelas suaS deficiências técnicas, 
tui. muito tempo deixOU de atender 
satisfatóriamente às necessidades do 
tráfego transformando-se sté mes
m) em fa,tos limitativo do ItrOgresso 
do município fluminense. 

H'Juve durante algum tempo, es
llefa-nça de que S$ coisas muda.ssem 
<)lU'llldo "foi anunciado pela Rêde Fer
roviária Nacional o plano de moder
niz9-ção .do ramal incluindo o alaI'~ 
gamento de SUa l;-itola. \ 

Os fatos, entretanto, dai para. cá 
não confirmaram as promessas e aS 
esperanç2s. E, últimamente, até mes~ 
nu o material rodante de melhor 
tlual;dade com que contava a linha 
de vaJença roL transferido para. ou... 
tros . setores da Rêde sem Q'..!alquer 
exn~ic9.cão t'.oQ-S usuários da ferrovia 
~e<'.ictente!'; naquela cidade. 

Na verdade, as decisões que vão 
Sf>"!lÔO tomadas pera Réde Ferroviária 
:não mai~ sutprel~ndem a r.Jnguém. 

Extqrior 

136,00 I An. 

Extorior 
'>." ho .- .............. P •• Cr$ Cr" t08,aO ....... , .. ~ ...... 

. -"ExceLuadas aI para o exterior, que serão !empre anuais as 
o.aIll.b.8turae r()der~e-ão tomar, em qualquer época por uis m~ees 
ou ua.. IUlO. • 

_ A fim de possibilitar a remessa de ralares acompanhados d 
8sclareoimentos qu~nto 'à iU'9. aplioação, aolicitamos dêem prefar6nei: 
• remes~a por meJO de cheque ou vale postal, emItidos • favor do 
T.soureuQ ~o Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplemElntos .~ edições dos órglos oficíaíu leria fornecid s 
dustrial. 11 

ao, assinantes somente mediante sOlicitação. o 
Pressionada, cl'eio, por essa sítua .... 

ção nova, a autarquia açucareira pa
rece haver abandonado sua antiga 
posição de organismo l'epre.s~'or da 
expansãO da indústl'ja acucare.il'a. 
assumindo o pape) mais pl'ogrêssista' 
e m.ais Simpático de estimulado!' 

- O custo do número atranado serA acrescI'do' C· O exerci i d 'd 'il.e r.. ,la I, por 
C O -acorrI o, cobrar .Ie·ao maiB Cr$ 0.60. 

E' lido o seguinte: 

Requerimento 
NQ 1·208, de 1963 

-dÚ5c..ria e CiJm~l'do a seguinte infor
mação: 

_ Se o In5títuto do Açúcar e da 
AlcOOl tem, elaborado OU em pro-

deEs2, exnansão, sobretudo cDh1. Vista.;; 
a. aumentar o volume da producão 
nacional e a tomar e3sa pro.dução 
competitiva nO mercado internacioá 
nal. . 

Requereul0s urgência nos têTDlOS ceESO de elab:J:·ação, algum plano de 
do ~t. 326, n'! _ 5-B, do Regimento I ~aba.1ho qUe lmport~ na extinção 
Illter~'lO para o Pl'ojet-o de Decreto Im.edia..ta ou _ gradatn'a de a.lgumas 
Legislativo nQ 44, de 1963, de autol·ia usmas d~ açu:ar, entre as eX1St€nt~s 
do Senador cortez; Pereira, que conce- em perm=:rnbllco e no Estado do RIO 
de anistia aos membros de Fôrça. de Jane.l'o. . 

Até ai só tenho ra?óes para aplau-; 
dir o Ínstituto. l\t-as infom1açõe~: 
não oficiai_'! exi.,tem a propósito dE! 
uma. pclitica que estaria sendo pol' 
êle programada, para gradativa con·· 
eentração das usinas. eliminando 
aqul10 oue esta,ria sendo con~',.l<>':,ad() 
a pluralidade anti-econômita. (, rá·, 
bricas. 

policial do Rio Grande do Norte e dã 
outras providência.s. 

Sala das sesseôs, em 16 de -dezem
bro de ']963. - Arthur v~rgílio -
BarrOs carvalho - Lino de Matos. 

Republique.se por ter S-a,ído com in
COl'reções, no Diário do congresso Na
cional - Seção n - do dia 17 de de
zembl'o de 19(:,3 - página nQ 3.934 -
colo 3. 

E' lido e aprovado (} segul,!lt.e; 

Requerimenló 
N9 1.209, de 1963 

R.equeiro adiamento da. "o~ão do 
Requeximento nl1mero 1.205, de 1963, 
para o dia 16 de janeiro de 1964. 

snla das. sessões, em 16 de dezem
bro de 1963. _ Arthur Virgilio. 

:Republique....4Se. por ter saído com 
incorreções, no Didrio do Congresso 
de 18,12,63 -- seção 11. 

Requerimento 
NQ 1·210, de 1963 

Justificação 

A importância econômica e !Social I 

62< agro-indústria do açúcal: na Vl(la ora. temos bOas r2zõeB pBl'a temer r 
do pais é de todos conhecida. I conBequênCll'lS danosas ao interêfS! 

Em tárno do engenho e da usina púb:ico quando passa, a l?r~va1ec~r 
no NO-l"de1:te e na Tena Fluminense, ef!1uQuaJQuer setor. da ad~mlstraçao 
tem lug-ar desde a' ma-dril~ada colo- p~b ca certos po~tos ~ d~ vlrSta. ~m~- . 
Dial de nOSSa. história, um dos mais :n_df.\J ~e uma ~nd~eJável ClenCla. 
ricos e coloridos Pl'oceGSOs de '.vili- ~conomlca do gabmete. 
zação que integram o Q.uadro maior O exemplo, ai presente da políti ...... 
da cultura. brasileira. ca dê extincão de ramais ferroviári()S P 

..' . . ( deficitários . é urna, perfeita. demOni; .. i 
PnmeU'o, f?l o enge!ill?, ~clonad.9 tração da inconveniência de decisões ~ 

pela fôrça animal ou hidraullca, com . '. ". . tôdas as sua!'! limitações mecânicas e q.u~ se basela:n em r~lOClmos Cl~~l- : 
econômicas. Depois, jmplmtadus as bfIcos, q~e n~o l~va na , deVIda 
usinrus, cada uma delas passou a moer conta o lDtereS'ie lea~ do t tnpUla7.~i!; 
a cana que anterjOJ'mente alimentava d~ tôda ,~e Qualquer tru ur~ ex;," 
dezenas ou c"ntenas de engenhOS Lntes f;obre a face da terra. o e_e~ 

~ . menta hum2no. ! 

A extinção Que- "ie::sf' a ser P€l·pe_ . 
trada, de Qualquer usina de açúcar 
embOra apoiada. em r2Zõ-es econôrrd
C$\S de ap9rente lógica.. l';erja no sen
tido prático. de todo \)r€.i 11dic:al ftS 
populaçõeg e ao região relacionad.as 
com a fáhric.a. 

TRECHO DA A'tA D_' l' SESSAO 
:E'I 16 DE DEZEMBRO DE 1963, 
111 SESSAO LEGISLATIVA EX
TR.,I\ORDINARIA DA 5" LEGIS
I-PTURA, QUE SE REPRODUZ, 
roR TJ:AVEE sAtDO COM lNCOR
!R,FCÕ"'S NO DIARIO DO -CON
GR~C'_SO N~,CTONAl, - SElÇA.o li 
_ Dl<! ','7 T)E n"FZEMBR-O DE 1963 
A pAGINA 3,934 - COLo 1_ 

Solicita informações ao poder 
Executivo, através do Ministério 
da Indústria e Comércio, sôàre a 
existência de plano de extinção 
de usinas de açúcar. 
(Do Sr. vaSConcelos. Tôrres) 

Senhor pre$idente: 
Requeiro, na. forma Tegimenlal, 

6eja solicl~adaJ aO Ministkrio da lJ1~ 

E' verdade que, com raxas exces
sóes, as usinas pernambucanas e flu
minC!"lses pouco e\·oluiram. do pou .... 
to de vista técnico, desd~ sua fun
dação. Os equipamentos obsoletos 
oontjnuaram em uso pelo tempo afo
Ta,- cDmprometendo ao prOdutividade 
das fá.bricas onerando 05 _ custoo e 
gerando graves problemas de sobre
vivência da. inC\ústria. 

Para. encaminhar a. soluçãO dêSses 
problemaG 10i crlllÕo o :rn.stituto do 
Açuca.r e do Aleool cUia politica 
como ninguém ignora, consistiu du
rante sn-os em garantir com o em
prêg{) de dlferentes medidas, mercs.· 

; 

Para assumir, exatamente a j)[lJi:
~ão de luta qlJC .se confirmada - s. 
ameaça reclama, é que desc,io oU~lir 
Sóbre o a~sllnto a tUl,,1awa. autoriza
da do $r. Ministro da Indústria e, 
comércio, sóbre o asGunto. 

sala dM Set.aÔes, em ... de 
bro de 1953. Va.:!iC01tCe10! 

dezem- ' 
T6rTj~s. 

.i 
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SENADO FEDERAL 
COMISSÕES l'ENl\L\NENTES 

,ACRICUL TURA (7 Membros) 
Tlt'Mare,',; Part'oo, I SUP!Cll!,~ .. 

E11;<'!l o Ban·o.'5 P5D . l. AttiliQ Fontana' 
j V ~ce~Pre.sidente) 

José Feliciano PSD 2, Pedro Ludovioo 
Nelson l\'Iaculan (llcené·iacl~) .t'T13 1. Aarão StelObrtl(:h 
DJ..'C-Hu;t Rosado n'B 2. vagOo 
Rs.ul Giubel't P,'B 3. Vago 
Lopes da Costa }DN I. Daniel K:'jeger 
At:tóu:o Carlos • ;!.,N 2 . João Ag1'ip~no 

(E"lll 12 de ci)ze mbro de 1963) 

Ep.cre:áj'io~ Au."{1li~r Le--JlslatJvo, PL~91 JoSé 
h't.:tln',Oc[: Quartas-fei:as às 1600 horas. 

l"OW_: Vaga. a Preeicrencia. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros) 

FINANÇAS (15 Memb,'os) 
Titulares 

victorLllO Freire 
LOj:)ào da Silve;rn. 

, S~G'ef :edo Pacheco 
\:Vilson Gonçalves 
Lf;ie Neto 
Arg'. de FIgueiredo 

Belerra Neto 
D.x-Huit Ro:;ado 

Pessoa de Que;ro21 
. Jo.'''e El'mírio 

tPres,} 

Dalliel Krieger (Vi('e~Pr"~ \ 
Dmal'te Mru'iz 
Irineu Boanh3lL'~en 

~'.l •• ; 1:.>5: 

1''.')0 
F7JD 
?.::)D 
"Si:> 
PSD 
PT3 

PI'B 
?'lB 

PTB 
POfB 
UÜ.'i 
Utl.s 
'J)l 
JO~ 

I 
sup,enuõs 

1, José Guioma'd 
Eugênio Barros 
3. Mene.l:::es P.mente: 
4. Attflio Fontana. 
5. Pedro Ludov!co 
1. Nel-son Mllculan 

(licenciado) 
2. LlllO de Mat~s 
3. Amaury Slh'a 

(llcencHiC:o I 
4. Auréllo VLanna, i. Ed. t.e--v\ 
;) .'\ntàwo Juca 2. Mel..... UI -J,.lt • 
1. Adolpli.o UaP.CQ 

2. Eurlc';) Rf'l:':ence 
3. JO§.Q Agr!pmo 
4, Mil ton C arn p0~ 

Titulares 

JrUerson de Aguiar 
Ruy Carneiro 
Lobão da Silveira 
\Vilson Gonçalves ' 

">llrtJUOJ 

P~D 
?6D 
PSD 
PSD 

Suplentes 
I LOpes dfl ç:Josta 

Sub~tlt'· .. '"15 MePl de Sá " , PL 1. Aloys!-o- de Carv<:llhl 

1. Menezes Pimclllcl 
2. Leite Neto 
3. Benedito VaUadarr.,l 
i. :Allrão Stêinbruch 

Vice~Pres1dente) 
Josaphat Marinho 
All1<tUry Silva (licenc!ado' 
Bezerra Net~ 
Artur Virgilio 
AIOygio de carvallio 
Eurico Rezende 
MIlton Campos (P:e.sidente 

PSD 
Pl"'B 
PTll 
p'r.a 
UDN" 
1J.L>N 
UDN 

a. HerlbaJdo Vielra 
1. Arg. Figueiredo 
2. SílVio Pét'icle.i-

-- Melo Brag::; 

3. Edmundo Levi 
1. Afon .... o Arinos 
2. Daniel Kneger 
3. João Agrupipo 

SecretárIo: Oficial Legj,slativo~ PL-8, Rona.ltb Ferreh'a D!u-a •. 
Reuniões: Qua.rtas-Ielras às 16,00 hOl'M. 

Titulares Direll.'U'a 

Auro MOU!'a Andrade - Pres. PSD 
Cajuilo Nogueira da. Gama P'l'B 
Rui Palm~b.'a UDN 
GIlbérto Marlnh() PSD 
Ad:ljbert-a Sena PTB 
Cattete PUlhelro PTS 
Joaquim Parente [JDN 
Guido Mondm PSD 
Va~concer06 r.corre.s PTB 

Sccl'etáno: Dl". EvandrD Mende6 Vianna, Dire{ot'Geral 
ncuníõ(',:" Qua;ta-!erras às 10 horas. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 
n:ulares 

1\.7eJleze.s Pimente) 
Pedro Ludovlco (Vice-Pres.) 
Lino de Matos (presirlente) 
OScar Passos 
Dlx-Huit Rosado 
Dlnarte Mariz 
EuriCO Rezende 

Part.L\toli 

PSD 
PSI> 
PSD 
PTB 
?TB 
lDtI 
UL>N 

, 
Suplentc.1 

l.FiJinto Muller 
2. Eugênio BarrDa 
a Heribaldo Vieira 
1. Aarão steinbruch 
2, Antônio Jucà 
1, Lopes da Cost.a 
2'. Zacarlas de A,ssum~ã.o 

Secretálta, Ofic1al Legi!laUvo, PL-3, Julieta. Ribeir OdC4 Sant)/l •. 
Rcunices, Qumtasieiras à.s 10 horas. 

·CONOMIA (9 Membros) 

T ,tulares Partt.1oa Suplenta 

Fu:ntt) Muller (Presldent(1) PSD 1. Jelferson de Aguiar 
Eugru() f,a.l':'OS PSD 2. Sigefredo Pacheco 
Attílio Fontana PSD 3. Sebruitião Axcber 
José Gulomard P:iD 4. Josaphat Marinbn 
José Errnlrio (Vlee~é'res. J PTB 1. Oscar Passos 
Nelson MacUla.n (licenciado) PTB 2, Bezerra Neto 
J\illo Lei te PTB 3. Melo Braga 
Adolpho Franco 'JDN t. ,".I'sé Cândido 
Lopes da Costa. ODN' 2. Zacanaa de Aroum:pç~ 

Secrf'tár,c: Auxiliar Legislctivo, PL~10J C1'd 13rusg-er. 
Rc.uniõt..s. l'êrças.-felras às 161CO hortLS. 

ED\JCAÇÃO E CULTURA (7 Membros) 

I',h.llare.\ 

!\leneze,s Pimentel (Pres.) 
WaJIredo Gurgel 
pe.ssoa de Queiroz 
Anutury Silva flicenciado) 
Antônio Carlos 
Pedro Oalazans (Vice-Pre.s.) 
Mem de Sá 

?'.\rtJ.üoa 
PSD 
PSD 
PTll 
PTB 
UDN 
UDN 
UDN 

Suplente., 

1. Benedicto Valllldares 
2. 51gefredo Pacheco 
1. Vago 
2. Va~ 
1. Adolpho Franco 
2. Milton Oampre 
3, ArnQn de Melo 

Secl"Btána: Oficial Legislativo. PL~7. Vem d~ Alvar:enga Mafra. 
ReUwól's; Q1firta~fcira.s às 15,00 horaa. 

Seere,ánú; AmdJiul' Leg!.~lv~.l;-O. PL-IO. Cid B:·uJger. 
RClll1iÕlS. QuarLat",-fe:ras fi!'. l\Ht\) h~ra;,'L 

LECISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros, 
Sup!enlN Ti Lulares P'l t' ~láo.!! f 

Ruy Carneiro (Vlcc-P:c/),) no )1. t.~ite Net.o 
Wal1reoo GUl'gel ~D 2. Lobâ-o da Slh'e,lll 
José Gmomard >j"I) • 1. Et16ênio BanO;) 
~aul GiUberti ?3D 4- Julio Leite 
Vm:ddo Lima, {Pres.' l-'"t13 1. AuréJlo VIanna 
AlllílUry Silva {licenciad;J) ~~'rB 2. Pessoa ete Que.~o:>; 
Heribaldo Vieira VU!\ 3. AntôniJ Jucâ 
Eurico Rezende :rD~ 1. Lop.e.::; da Costa 
António Carlos JJ~ 2, Zacl1ri:;.s de As~;umpção 

SecretãrlS; Oficial Leg!."lativo PL-7, Ve:a de Alvarenga .\lá1ra. 
RClln,õe-s; Qu,ntalS~!elr<lS (i.. .. 16,00 rum;:;. 

POUGONO DAS SÊCAS (7 Membros) 
Tltulares 

WilGon Gonçalve3 
Ruy Carnelro (Pres. J 

Dix~I-Iuít Rosado 
Heribaldo Vieira 
';o~ CândIdo 
AuréIro Via,na (Vice~Pres.) 
D.nS1'te Marl~ 

t .. 'l' t· .. ios I 

PóD 
P-:lD 
prB 
?TB 
U!J-N 
PTB 
UDN 

S'-lp 1er.te.$ 

!. Sigefred;:J Pacilt:~-o 
:1. L(·lte .!\eto 
:i, Ar§;fffilfO d.:- l:"ígueircdu 
l t.:I:on de Melo 

5- Julio Lelte 
1. João Agrip.no 
2, LOPBS da Costa 

Secreik'"to, Au,;:iliar LegJ..,lativo PL~9, J. Ney Pa~sos D;mtas. 
Rf:\.õniões: ,Quintas-f~{l'as às. 16.00 horas, 

QEDAÇÃO (5 M€·mbros) 
TitularM 

Walfredo Gurgel 
SebW'ttião Archer 
DIx-Huit Rosado (pre.s,) 
Padre Calazans (Vice-Prt's.) 
Júlio Leite 

P.U':lU,lS r 

P:-;D 
?® 
PTB 
uU:-" 
UUe; 

Sup!f.;nte.s 

1. Lobão da Si1veua 
2. JOsé Fellc.ano 
1, Hc:obnldo Vieira. 
L Joio Acir.plno 
~, Posaphat Marinho 

Secre:âria: Oficial Leg,i,<J.Ll'ÇO PL-8, Sarah .-\brahão. 
Reun1õf's: Trças-fe;,ra,s às 16.Gr} horas, 

RELAÇõES EX1ERIORES (11 Membros) 
Titulares Qg,. .. ·dolJ I S'lplenlel 

Benedicto Valla-dare.\ PSD i 1 Menezes Pimentel 
Filinto Muller P.:i]J I 2. Rul' Cnneiro 
Jefferson de Aguia.r epn::G,) : .• -61) 3. Jo-,>c Gu.cmard 
Aarão Steinbruch P$J 4. Victoriuo F:el1'e 
Pessoa de Qaeiroz (V1ce-Pros) j-l tE 1. Aq!CmlrO de t"í&,uelred.o 
Vivaldo Lima. p'rn 2. Antôlo Jusá 
Ü$car pa.s;;os . p ta 3 Vago 
Antônio carloa: JU~ 1, Daniel Kriegel 
JOsé Când:do () üN 2, eurICo Rezend~ 
Padre Calazans JDN 3. João AgrIpino 
Arno!\ de Mel-o UD:-l 4. Mem de Sá. 

SecretárJ{): Oficial Legislativo, PL-6, J, B, Ca.:.lejon BraIJW .. 
:Reuniões. Qumtas-Cel.· .. us às 15,(}O b01'8S. 

SAúDE (5 Membros) 
Titularas 

Pedro Lud.:>vico 
Sigeftedo Pacheco 
Pix~gUit Rooado IVice-Pros ) 
Lopes da Costa (President.e) 
Miguel Couto 

?lh·C1dos 

Po;:' 
P9D 
"TIl 
nD!,; 
PdP 

Sl1p.enr.eo 

1 EU'J~:n:o Barra.. .. 
2, Wau!l'eclü GUI'e" 
1. Antôruo Jucá . 
1. Dlna;te Mam 
1. Raul Giuberti 

secretáriO; Auxilia.r Le~'.slal, ... o PL-IO, Eduardo Rui fJ~rlJot;}. 
:Reuni E'8: QlIinta..s-teirM às 15,Oíl horas. 
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SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros: 
Titulares 

r José G~iomal'd 
',Victorino Freire 
Oscar Pa.s.'5os 
Silvestre Péricles (Vice-res.) 
!lrÍneu Boanhausen 
Zarcaias de A.ssumpção (Pres.) 
Raul Giuberti 

Pa! tidos 

PSD 
.PS'!) 
PTB 
PTB 
UDN 
UD!'! 
PSP 

Suplente.s 

" 1, RUy carlleiro 
2. Attilio Fontana 
1. Dix-Huit Rosado 
2. Vag() 
1. Adolpho Fnmc3-
2. Eu:"ico Rezende < 

1, Miguel Couto 

Secretário: OfiCial Legislativo, PL-8, Ale){andte pfaenc1er. 
Reuniô('I": Quinta~-feira.s às 17,00 haras. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
Titulares Partidos Suplentes 

r Leite' Neto (Vice-Pres.) PdD 1, Vict.orino Freire 
Sigefredo Pacheco P~';D 2. Benect.cto Valladrm.·s 
Eilvestre Péricles (pres.). P rB 1. Edmundo Levi 
!Nelson Maculan (licenciado) PTB 2. Antôn:o Jucá 
Antônio Carlos UD~ 1. Dinarte Mariz 
Padre Calazans UD_~ 2. Lopes Costa. 
..Al');ysio· de Carvalho PL 1. Me mde Sá 

Dec~etáT1(\: Auxiliar .Legislativo, PL-9. J. Ney Passos Dantos. 
Rf~uniões: Quartas-feiras às 16,00, hol''!s. 

TRANSPORTES. COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

(5 Membros) 

Titulares Suplentes SubSt,..t~ui.os 

Jo...~ Feliciano (Pres.) 
SebastiflO Arche-r 
Bezerra Neto 

'Pal'"idas 

l'SD 
PtiD 
f>1B 

1. Jefferson de Aguiar 
2. Filinto Muller 
1, Silve.st.re péricles 
2. Miguel Couto Uno de Matos PTB 

UDN .1J:ineu B::>rnha,usen (Vice-Pres.) 1. Zacal'ias de Assumpção 

A) 

Secl'etãr'c: -Oficial Legislativ:J, PL-a, Alexandre Pfaender. 
Reuniões: Quartas-fekas às 16,00 horas. , 

COMISSõES ESPECIAIS 

Para Revisão do Projeto que 
define e regula. a PROTE· 
ÇÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Wi1:;on Gonçalves ~ PSD. 
Arthur VirgilJo - PTB. 
EdlImudo Levi - PTB 
Adolpho Franco _ UON. 
EuricJ Rezende t VicePl'eG!dente) 

DDN. -.. 
Criada em virtude do Requerimento <.Tosnphat. Marinho - 8/1(\ enda. 

nhor Senad:Jr Sigefredo pacheco, 
aprovado em 15 de dezembro ce 
1963. 

Membros 15) -. Parti~ 

José Feliciano - PSD. 
s.ge!redo Pacheco tVicePr, -

PSD .. 
Jo~é E.:l1lÍrio (Presider.~e) - 2TB. 
LOpes (i:! C:lst,a - UDN. _ 
Aurplio Vlanna (Relator) - PSD. 
Sec~etár:o: Auxilmr Legislal,Ivo" 

mero 1.158-63. do Sr. Senador An-{I
n,-:) Jucá, aprovado em 10 de jezem
m:o de 1963, . 

Membros (5) - Partic:o .... 

JOS~ Fclíciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD.· 
Ant-óIlio Jucâ - PTB. 
Pad:'e Calazans - UDN, 
Josaphat :\'Iarmho ~ S lea'e;Id:J .. 

PL-l(). Alexandre Mal'qu€'€ de Albu- H) 
querquE' ~!f'llo. 

Para. o estudo das Me,1Sa
gens do Poder Exe~utivD re
ferentes à, ?EFORMA AD
MIN,STRATlYA 

Reuniões: 2"s e 4~s feiras às 14 
heras. 

E) Para efet~~ar o fevantamen- Cr:'lda. poc ini-ciatira da CiiJ~1a7a 
to da PRODUÇÃO MINERALldOS.D~putadoS aprovaOa p,io S',nado 
DO PAiS e estudar os meios em 1.>2.1963. 
capazes de possibilitar a \ ~iembros i:1S) P:-trtid()s 

sua industrialização I Sen2d:ore5:: 
\VEson Gonçah'es ~ P~D. 

Criada em virtude do ReqUerimen- Leite ~eto _ PSD, 
t.o n9 6e3-63, do 8r. Senadur ~ I),::;é Sigefredo Pacheco _ PSD. 
Ermíl'io, apr:l\'aào na sessão ele 18 de A:·gemil'o de.Figueiredo _ prB. 
setembro c:e 1963. Edmundo L~vi _ PTB. 

Designada em 19 de setel1:1uro de AdolphJ Franco _ DDN. 
1963.. João Agripino - UDN. 

Pro;'rociada em virtude do Reque- Aurélio Vianna _ PSB. 
rimento nQ 1.159-63, do Sr. Sen.l.dor Jo,saphat Marinho _ Sem le!~en.:'Ia.. 
Mi!ton Campos, ar;·rovado na ~.ses.são Deputados: 
de 10 de dezembro de 1963::. Gustavo capanema (Presidente) _ 

Membras (9) - Partidos PSD; { 
Aderbal Jurema - PSD. 

José Peliciano - PSlJ. Laerte Vieira _ UDN (Sub~t.l~uído 
Attilio Fontana - PSD. 
EUgênio Barr-os _ PSD. pelO eputado Arnaldo N'}gl.lei'~aj. 

_ J:J.Se Ermírio (RelatOr) _ PTB Helt.Qr DH1S - UDN. 
. DouteI de Andrade - PTB. 

Bezerra Neto - PTB. Arnald() Cerdeira ~ P3P. 
Melo Braga - P'rB. 
Lopes da Costa _ DDN. Juarez Távora - PDC. 
Milton Campos (P:esidehtel En'aldo pinto - MTa. 

UD:\. 
JúlJo Lcae (VicePr.) - PRo 
SecretãJ:-io: Auxíliar Legisal~i .... o 

PL.10. Alexandre Marques óe Alou
QuerQue Mello. 

Reunmes: 5:).5 feiras às 16 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO .DE 
PRO.JETOS DE EJHEN. 
DAS A CONSTITUIÇÃO 

n~ 400-62 do SI' Senador" :vIi1t.on Secretário: Ofici~ Legisla.t!vo, 
Campos, ap:'ovad.'}· em 20 de janeSO PL-ti. J. B. Castejon Bl'a1!co. I) 
de 1962. . F} Para estudar a $ituação dos 

Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 4/61 i 

Des'gnada em 22 de nOVm,ro de C) Para o ,·studo dos efeitos TRANSPORTES MARITI-
1962. . da INFLACAO E DA POLiTI. MOS E FERROVIARIOS (QUE DISPõE SõHRE """'CIMEN_ 

Prorrogada até 15 de dezembro de CA TRIBUTARIA E CAMBIAL TOS DOS MAGISTRADOS) 
1933 em vi;tliue do ,aequerimem{) nu. ~ _ Crtada. em vlrtude dO Requerimc:l- Eleita. em 27 de junho de 1961. 
mero;) 7~3-t;2, ap"~'ovado em 12 de de- SoBRE AS EMPRESAS PRI-, to nl! 752-6-3, dD Sr. Senador Jrj~é 
zembro de H}ô:.!. VADAS I Ermirio. ap~ovado na sessão de 13 de Pl'<l17ogVàa: 
. C:lmpletada em· 4 de janeiro de... novembro de 1963. _ aM 15 de dezembro de 1962 pelo 

19-83, com a deSIgnação dos EentlvTes Cnada em virtude do ReqUerimen- D'o- d 13 d • b" .. ReQuel'jmento 609-61 apr, em 14 de 
Senaaores vasconcelos Torres e I; to. 1:9 531-6a, do 5r. Senador Gouvea BSlcna a em e um. ~nl .0 oe d0zembro de 1961-.. 
Edmun<1o Levi. VH~l':·a. ,aprovado na sessão de 2 de· !963. _ até 15 'de dezembro de -1963 pelo 

Pl'OrJ'017arla até 15- de dezembro d\! agosto de 1963. j Pr~rrogadS:. até 15 de dezembro de I R.eque::-imento 77S-62, apr. em 12 de 
1964 em °virtude do Requerimento uú- ne.':iignada em 8 de agÔ6to de 1963. I 1964, em vn tude do ~~~eri.mJe.n~ I zembro de 1962. . 1 

I. _ <;:: S d,. M _ . "I n9 1.162-63. do Sr. SeH-oI-\.tOl' ul:o _ 
me.o .1. 198 63, do .... 1', ena o. ~l ere PrC}rrogada em vl1"rude do Requetl- Leite, apfO'vado em 10 de dezem\):o - até 10 de dezembro de ;_964 pe!!) 
z.es Pimentel. itp.Xlvado em 15 . e ée- menta n9 1.161, de 1963 do Senhor de 1952. Requerimento 1.138-63, apr. I~rn 16 ãe 
temb.'o de 19$3. Senador Attílio Fontana, s.pl'Ova,jo 1 dezembro de 1963. 

t · em 'O de de'embro~de 1~3. Membros (5) - Partido.! Membros 17) - Par ldos ...... JU 

Gilberto Marinho _ PSD. Membros (5) _ Partidos Attmo Fontana - PSD. 
SigefredO Pacheco _ PS:O. 

Completada em 29 de outubJ:o de 
1962. 15 de maio de 1963 e 23 de a.bli; 
de 1963. Menezes Pimentel - PSD. Attílio Fontana Presidente Joo'. Erm!rio -' PTB. 

Hei·ibaldo VieIra - UDN. PSD. - • ....", Membros (6) - ParUdo.g Irineu BornhaUSen - UDN ~ 
Mllt-on camp:Js .- UDN, Jo:~é F'eliciano _ tVice-Pr.) _\ JúEo Leite _ PRo . 
V3:;concelos TOlTe6 - PT'B. PSD. secretãri-o: Auxiliar Legisla.tl\·o 
Ea:mundo Levi -- PTB. Jo.sé El'miriO _ Relat{)~· - PTB. PL-'lU, Alexandre M. de A. Mello. 
Aloys:o d-e Carvalho - PL. Adolpho Franco _ UDN. I 

JeffE'T.ton de Aguiar - PS]). 
Lobão tia Silveira (23 de abril de 

1963) - PSD. 
Aurélio Vianna _ PSD. J 

Ruy Ca.rneil'~ - PSD. 1 
Sf!Cretiri[l.; - OfiCial Legislati\'o. : G) 

B) Para estudar a situação da PL-3, JUliet. Ribeiro dos san'''''. i 
\ Benedicto valladul'e6 - PSD. 
Para o E-studo da situação Wilson Gonçalves (23 de. 'l>,il !le 
do CENTRO TÉCNICO .PE 196J~nicl ~~~er _ UDN. CASA DA MOEDA I --. i 

Criada em \'irlude' do Requer:men- D) Para estudo das causas que! 
to n' '501-63, do S'.· Senador Jeffer-I dificultam a PRODUÇÃO 
&Ou de Agu:a,:', aprorado em H 'le AGRO PECUÁRIA e suaS re-
agósto de l!J63. IJeslgnada em 28 de i .... 
~gÔ.5to de 19(j3. -I percus~oes-negativas na ex-

Prorrogada até 14 de março de J964 poratcao _ 
(90 das) em vntude do Requerlmen - \ " .. 
to número 1 160-83, do Sl'. senador) Criada em vIrtude do Requer1nU'n
J:;.i:~'2~son de A1;uiar, ap~·o· .. ado em 10 l

l
to na 569-63. do Sr. Senador Jo.sê 

de dezembro de 1963. Ermírio, aprovado na t5fSSã,":) de 20 de 
, agôsto de 1963. 

MembrOS ('I) - Part-dos DeSIgnada em 22'de agôSto de 191)'3. 
Jt>fIenou de Aguia.: (Pres:de.1~.e -I Pro-.--rOgada por 1 ano, em virtude 

l?SD. do Requerimento n9 1<197~63 do ,~1". 

AERONAUTICA E DA ES!lJIO- Lopes da GOsto (29 de outubro dO 
LA DE ENGENHARIA DEl1062í - UDN, 

AERONAUTICA .. DE.S JO Milton Campo. (Vice·Presiden,.). 
_ .. Heribaldo Viei=a. :- UD!i, 

SÉ DOS CAMPOS Rui Falmeira - UDN. 
Sn"estre Péticles (ZS àe aurU de 

Cr:ad.a em .... irtude do Requerimen· 1963) 
to n9 768-63, do sr. Senado.:- Partre, Bezerra. Neto (23 de abrH de 1963). 
Calazan~, aprovad,Q na .seSSão ~e 13 J - PTB. 
de novembro de 19t13. . :1 Afonso celsQ - PTE. 'I 

Designada em 13 de DO\1embN de Nogueira. da Gama - PTB. 
1963 I B!l.l'ros oaevalho - PTB. 

. Aloysio de Carvalh') t.P-resjden~ 
Prorrogada até 15 de dezemor(l de _ PL. . ;...-----'~ 

1~ em v!;t~.~~~~m~~1!3:.! ~_~m c1! s~.;~ PL: 
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Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/61 

(tlUE DISPõE SOBRE AS l\tATt
RIAS l)A CO:;\fPETí::NCIA PltIVA
TIV A DO SENADO> INCLUINDO 
AS DE PrlOPOR A EXO!'ilERAÇÃO 
DOS CHEFES DE I\HSSAO DI
l~LOl\IA'iICA PER1\IANEN'l'E E 
Ai~ROVAn. O ESTABELECIMEN
')'0 O ROlUPUIENTO E O REA
'] ,\.l\.E~TO DE Rl::.LM;ÜES Dl
PI .. O;\IATIC,\S COR! PAíSES ES
TtcA!';GEIROS) . 

Ele.ta em 4 de outubr ode 1951. 
p ~'arro6nda: 
_ ate 15 de dezembrQ de 1952 pelO 

R~querl.ment-o 307-61, apr. em 14 1e 
L.t·,L.;mb:o de 1961: 

_ até lá de d:zembl'o de 190-03 pelO 
Reg,. 1.13J-63, apr. em 10 de J.ezem .. 
tIO de 19G3. ' 

C:Jmp:etada em 29 de outubro àe 
)962 e 24 de í!o:il de 1962. 

DlARIO DO CONCRESSO NACIONA\ (Seção 11) 
= 

L) Projeto de Emenda à cons-\ - a.té 15 de dezembro de 1964, pdo 

t '! 'cõ o 9 '61 Req, 1.143-63, aprovad.,;> em ~O de 
I UI", <:.0 11, I dezembrO de H163. 

(QUE ,IODlFIC~\ O REGIME DE Completada ~m 29 de outubco de 
DISCRIMl~AÇAO DAS HE:,UAS) 1962. 23 de abnl de 1963 e 22 r!e lU-

1 lho de 1963. 
:Eleita em :W " nO\emb1'O de '1961. 

P!'ol'rogada: 

_ até 15 de dezembro de 1962, PI:'Jo 
RequerlDlento ,60J-ó! ap:J"ado em 14 
de dezembro de 1961; 

- G.te 15 de dezernoro de 1963. pelo 
.::teqnel'imento 182-62 aprovado e'TI J2 
o.e deLembio de 1962; 
~ ate 15 d:; de:..embi'o de 1964. peJo 

Rcquer,men~o 1.141-63 ,aprovajo em 
H~ de dezembr~ de 19"63. 

~iembroG - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD. 

Wilson Gonçalves t23 de abril de 
1963) _ PSD. I 

Ruy Carneiro - PSD. 
Lobáo da Silvell'a - PSD . 
GUldo M0ndin (29 de outu?ro de 

19621 - P3D. 
Mllton campos - UDN. 
:H.eribald'Ü Vieira - UDN. 
Lopes da. Costa - UON. 

~embr(}$ (16) - part:dos Jolio i\grlpino \ 23 de <.tbril de t9(1) 

Jefferson de Aguiar 123 de abra - lJDN 
de 1963) _ PSD. Enrie) Rezende (::3 de at>:'iJ de 

Menezes pünentt:l _ PSD. 1~6:: I - UD:'il. 
Filinto Muller _ PSD. Silvestre Pel'icle.s (23 de abril de 
Gu1do Mmldin t29 de OUtló:o de 1963) - PTB. 

1962) _ PSD. Nogueira da Güma - PTB. 
','embros (16) - partidos Barr'o Ca v Ih PTB Ruy Carne,ro (23 de abril de .l8ô3 S l' a o - . 

:h;enews p.menteI - PSD.. _ PSD. Aloysio de Carvalho - PL. 
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C\!.'tnezes Pimentel - PSD. ~( 
Milton Campos - UDN. . "' 
Heribaldo Vieira Vice~Prcsjde:1.te _ 

UDN, 
EuriciO Rezende (23 de abri ld\ 

1963) - Relator - uúN. 
SilvetStre Péricles 123 de abril do 

1'\')3) - Presidente _ PTB. 
Nogueira da Gama - pTB. 
Bar.'os Carvalho - PTB. 
AloysiO de Carvalho - PL. 
L;n:J de Matos - PTN. 
.. lOdO Agripino l23 de ab~'il de 1963) 

- UnN, 
Dan;el Krieger - UDN. 

Q) ProjNo de Emenda 
titllição n9 3/62 

à C'JI1 s. 

(AUTORIZA O TiUBU~'Ar.. SUPE
RIOR EI.EIl'ORAL A FIXt\R DA .. 
TA PARA A REAUZ,'\CAO DO 
PLEBISCITO PREVISTO NA 
EDE:\'HA CO.NS'l'ITUCIONAL ~, 
4- _ ATO ADIÇIO~AI,). 

Eleita em 10 de julho de HIJ2. 

'

'', 'rl,oon Gonçalves l23 de abnl de ...... 'gu.l COl to pop 
.-y ~ Daniel. K:'ief;er (Relat-or) _ UDN. JvJ.1..... 1 - ,...; . P,:orogação: 

J9631 - p .. esidente - PSD. . R d de" Cattete Pinheiro (23 de abril de 
wlJão da Silveira - pSD. EurlCO ezen e (23 abri! oe 19(3) _ PTN". I - até 15 de dezembro de 1963 p.:'10 
Ruy Carneiro \23 de abrll de 1%3) 1963) - UDN. Reque1'lmenw 787-62 aorovado ~m J.2 

_ PSD. .~ilton campos - UDN. I de dezembro de 1962'. • 
Guido Mondin (.. de outUl.ll'O de ,Heribaldo Vieira - UD~. O) Projeto de Emenda à Cons- - até 15 de dezembr:) de 1964 "pc~() 

Jf:M) _ PSD. Rui Palmeira -UD~ . . . - o 1 Requerimento 1.146. aprovado em 10 
EU! iro Rezende (23 de abnl de Amaury Silva. - 23 de a.bril de trtUlçao n, /62 de dezembro de 1963. 

j!!-63) _ UDN. 1963' - PTB. (OBRIGATORIEDADE DE CONCUR- Completada. em 23 d.e ab-:i1 de 
DanSe\ Krie~ei _ DDN. Barl'os Carvalho - PTB. SO PARA INVESTIDURA E.:\l 1!l63. 
hli1ton camp:Js lVice-Presidente) k'gemil'o de P'1gueiredo - PTB. CAaO INICIAL DE CARRt~IRA ... '\lIembl'Q.<; .- Part:rios 

Bezerra Neto 123 de abril de i963 ~.) -
- H~~~;ldú Vie::'a _ UDN. - pTB. ~NTERI~l~)~O DE ~O:UEAçõES JefferSon de Aguiar - PS. 

N AloysiO de Carvalilo _ PL. Wllson Gonçalves 123 de aJnl d! 
Lopes da CQ..!:ta - UD . El 't d' 19'3 PSD 

) PTllj Lino de .:\.1"atos _ PN. e1 a em 10 e malO de 1962. IJ ) - • 
Siivestre Péricles ., ..... : Ruy Carneiro _ PSD 
Vivaldo Lima - P'I'E. Prorrogada: Lobão da Silve,ra _ PSD, 
Arnau~'y Silva (24 de abril de ~963) ""1) P,'oJ'et d E d' C I t' , d M IV o e men a a ons- \ - a é 1" ue ezemb-:o de 1962, r-el<l enezes P;men"\.el - PSD· -\:.;,.)3, do ~enador Pinto Ferreira titui~ão n9 10/61 Req. 785-62 apw\'ada em 12 de de- Leite Neb (23 de abl"iJ de i963r-

!:; - zembro de 19ii2, PSD. 
(2.i 'de abrIl de 1963) - Rela~or (API,lCAÇAO D:\S COTAS DE Il\(- - até 15 de dezembl'o de l~ü;j pe;o Mllcon Campos - UD:;;'L 
Pl::B POSTOS. DEST1:-';ADAS AOS 1\IV- Req. 1.144-63. aprovado em 10 de de-I HeribaldQ. Vieira - UDN. 

Alow;:o de 'Carvalh:) - PL. NICíPIOS). zembro d-e 1963. João Agripino (23 de abr.] de 19~3) 
L;no de Matos -- PTN. CO 1 t d UD " Eleita em '>8 de dezembro de '9~2 I mp e a a em. 23 de abril de ~9V:;'. i - . :'J. 

K) Projeto de Emenda à C0l1s-1 P!'()!'oglldr.:- - o . I Membros - Pa.:Udos IHJ~~rl~ ~~~de (23 de aori! de 
titukãQ 119 8 '61 I j.' Jefferson de Aguíal' - PSD, DanIel Krlege': .- UDN. 
..' ~ a.e,15 de dezembr-o de 19ii? pelo Wil.€on G::lnçalves \2:3 de dDl"ll de Sil\'es~re Pél'icles l23 de abri] dll 

(~ÕBRE EXO:"\ERA(i\O. POR PRO,,: Req., 783-63 ~provado em 12 De de- 1963) _ PSD. ,19$3) - PTB. 
POSTA DO S~NADO, JDAE CCAIIEDI<'~ I zenlbla~e' di~ lage62

d' ezemb'o de 1."4 pnlo Ruy Ca.rnelfo - PS. Nogueira da G3ma - PTB, 
IDE MISSAO DIPLOI\ TI .~ -... • trU ,. Menezes Pimentel - PSD. B:l~'l'oS Carvalho - PTB 
CARA'l'EH. PEH1\IANENTE). .Req. 1, 142-6~ aprovado em 10 d~ ou- Milton Campos __ UDN. Mem de Sá _ PL. . 

tubro de 1963. H ib ld V'" A"'~- St; b h Eleita em 5 de outubro. de 1961. Completada em 30 de março de er, a o le;ra - ODN.. ~.ao e.n rue -- !\ITR. 
Prorroga.àa: 1962, 29 de outubro de 1962 e 8 de EUrICo. Rezende (23 de aOo1'1l de I 

t· 15 de de:.:;embl"o de 1962 oela abril de 1963 1963) - UDN. ) R) P 't d E d' iR;-u::~enLo 608-61, aprovado ~m 14' Jo~o .t\gril?ino (23 de abril de 1:1631 . ro!e_ O e men a a COI1S. 
de qjanein de 1961; Memb::>s (16) - Pélrtidos - Vlce-PreSldente - UDN. tltUlçao 11 9 5/62 

_ a\.é 15 de janeiro de 19i13, pelo Jeff~rson de Aguiar _ PSD. D.amel Krleg~r - UDN. ~ ) - ~ 
R . roemo '"'81-62 aprovado em 12 WIlson Gonr'ah'''~ (23 de abril de Sllvestre Péncles (23 de abril ~ IDISI?E. SOBRE A EN'l'REGA AOS 
_"eque.d " " .. ...., 1963) _ PTB. 1 b-IU.l';ICIPIOS DE 30% DA ARltE. 

(le~.e::r~~'od~ed~;:!bl"O de 1964, pelo 19~~y ca~~~j.o _ PSD, Nogueira da Gama _ PTB. I Ct\DA<:,Ap r~os ESTADO~ QUAN-
Requerimento 1.140-63 ,aprova.do em Lobão da Silveira _ PSD. BalTOS Carvalho - P'I'B. ~?Cl-:iCEDER AS REN.r;AS 1\1U .. 
10 de dezembro de 1963. . Guido Mondin (29 de oulubro de Alo;s.:s~,J') de Carvalho - PL. - PIS). 

oompletaàa em "30 de ma.rç·o de 1962) _ PSD. .Aureho Vianna (23 de abrH de 1 Eleita em 13 de setembro de jf.'ô2. 
J962, 29 de outubro de 1962, 2:i de Milton Campos _ UDN. 1963) - aelato: - PSB. I Pl'm'l:Jgada: 
abrll de 1963. Heribaldo Vieira - UDN. P) P' -E- , C 

Membros (6) _ Partidos. Lopes da costa - UDN. rOJeto de mel1da a ons~ -: at.ci 15 de dezembro de 1963 pelo 
"eneze, Pimentel _ PSD. João Agripino (23 de abril de 1963) "tituição 1"'19 2/62 RéqLlenmento n Q 1.147-63 aprovado 
.m. _ UDN. ~ em 12 de dezembro de 1962' 
Ruy Carneiro \23 de abdl de 1&,'>3) EUrico !Rezende (23 de abrH de (INSTITUI NOVA DISCRl1\iI~AÇÃ.O - até 1~ de dezembro de' 1964 pelO 

- Presidente - PSD. 1963) _ UDN. DE RENDAS E.l\I FAVOR DOS Requerimento 1.147-6 3aprQvaJo f'U'l. 
Lobão da Silveira - PSD. silvestre p~ricles (23 de abrU' :MUNICíPIOS). .10 de dezembro de 1963. 
Jefferson de Aguiar (23 de abril de de C· l' a 

1963> _ PSD. 1963) - PTB. Eleita em 23 de ma:o de 19ô2. ! ..Iml' ~ a bem 23 de atordil de l!U~3. 
G uido Mondin (29 de outubro de o~gueK'a da Gama - PTB. I em tos - Par 1 ::>8 

Barros Carvalro _ PTB. Prorr-ogaç"ão: i Jefferson de Aguiar - PSD. 

l~~nicl i;~ger _ UDN. 19i~a!:.h~t. f:;~inho (23 de abril de - até 15 de dezembro de 1963 Il(lJo I ~lãoc~~n~~e;; :'..S~SD 
{9

E63u)riCO- UDRNezende ('23 de abril de Aloysio de Carvalho _ PL. :e~u::e~~~~ d~86i:i2' aprOvado cm 121196v3/Hson GO~çalves (23 de abril de 
- . • Lino de Mat::>s _ PTN. .) - PSD, 

Mllton campo ... - UD~, - a.f1! 15 de dezembro de 1964 pf'lO j Leitê Neto \23,4.63) _ PSD. 
H€ribaldo Vieira (Viee-Presldel1t~) RequerImento 1.145~63 aprovade em! 1\ ~';'Zes Plm€n"teI _ Pr~idente 

- 1JDN, N) Projeto de Emenda à Cons- 10 de dezembro de 1963, , i Milton Campcs - um/, ' 
LOpes da costa - UDN. COmpletada. em 23 de abrU de, Heriba1do Vieira - UD~, 
vaga do Senador Pinto Fe:rell'a tituição n 9 11/61 ..:._ 1963. Jcsaphat Marinh:J ~ (23,463) 

(23 de abril de 1962 - Relat..or - (CRIAC:;;AO DE NOVOS Membros _ Partidos Vice-Presidente - UD,;.;r. 
PTB. 1\1UNICiPIOS) Daniel Krieger - UDN. 

Bezerra Neto (23 de abril de 1963) Jefferson de Aguiar - PSD. Vaga do Senho"'Rinto Feneira, 
_ prB. Eleita. em 28 de março de 1962. Wilson Gonçalves (23 de ab:"ll de E-.rrito Rezende (23,4,63) - UDN. 

_ ~;;,? Silva (23 de abrj} de 1963) Prorrogação: lS:~y Õ:!~i~O _ pSD. t2~~gt~~?l'a -da~~~a _ PTB. 

Vi.valdo Lima _ P'l'B. - até 15 de dezem.bro de 1963 pelO Lobã-~ da S11vc;ra - psn. Barros Carvalho - PTE, 
Aloysio de Carvalb.o - PL. Req. 794-52. aprovado em 12 4t' <te.. Leite N'eto iZJ de ~·bril de 1.9~;3) Mem de Sá - PL, 
Lino de Matoo _ Pm. _.:~:,:~o ~_.1~~._.", ........ -, - PSI>. Mjguel Couto (23.4.63). - PSP. 

/ 

.. 
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S) Projeto de Ernenda 11 Cons
tituição .,9 6/62 

(AUMENri'A PAIL\ QUA'rttO o sn
MERO DE REPRESJ<;N'l'A;'I"JTES 
nos EST.~DOS E DO DlSTI:UTU 
FEDEJll\L NO SENAJ)O). 

.lIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) fevereiro de 1964 
=:;s&c;± 

Silvestre Péricles - P'l'B 
Argemiro de Flgueb:edQ _ P-rB 
Eurico Rezende {23.4.63) _ UDN 
Milton Campos - UDN 
Daniel Kriegcr _ UDN 
J05~phat 1Jarinho - Sem Legenda 
AIoysiO de Carvalho - PL I.. 

e ==- =.= 

E d ' C 1 Bezerra. N(}to - PTB Y} Projeto de n:>en a" ons- Edmundo Levi _ PTB 
tituição n9 5/63 I Argemiro Figueiredo _ PTB 

Melo 8!'aga - PTB 
(DI5iVÕE SOBRE O 1,l\'tr0ÇS~~ "" DE I' Eurico Rezende 123.4.63) _ UDN 

VENDAS E COSS USA o.,.,s AloysiO de Carvalho _ UDN 

Josaphat Marinho _ Rt'lator 
Deslgnadr. em 31.5,6:~ I Afonso Arinos - UDN 

• ,P!'urrc:~8díl at.é 15 12 64 ~elO Re· ISem Legend!l~ ". 
Elel:a em 13,9.62 I) PrOjeto de Emenda a Cons- Querimentú numero 1.1M-6·h apn)· i Aurêlfo Vianna _ PTB 
ProlTogad.a: tituição n 9 2/63 I vado e,\l 10.12.63 Júlio l.t'ite - PR 

- até 15, .12;63 pe10 Requel';,~.=ntol (DIREITO DE ,PltOPl1,,,lEnADE') . Membro::;~--: Partidos ------____ _ 
790-62. aprovouo eIn 12 12.62: D" 6 Je'ler",n <le MUlar _ psr . COMISSõES 

- até 15.12.64 'pejo 'Requetlment<J. eSlgn.oos em 23 L 3· R;Y ôarue!ro .:. PSD PARLAMENTARES DE 
J 14S~G3. aprovado em 16.12 63 PrOll'o!Jada: Lobão dn Silveira - PSD l' I'NQ ÉR O 

GompTetada em 23.4.1i3. - até- 15.12.64 pelo Requerlment() Wilson C"xOnçalves _ PSD ,_ ' U... IT 
- Membros - partidas 1.151-63, aprovado em 10.12.63. MenezeS'_ PImentel - pSD CR.IADAS DE ACORDO CO~I <: 

Membros - partidos Leit.e Net.o - PSD ART. 53 DA CONSTITIJIÇAO E Jdferson da Aguiar - PSp 
Ruy Carneiro .....,. PSD 
Lobào da Silveira - Relator 

P3D 
Wílson Gonçalves (:!3.4. 631 

J'SD 

Jefferson de Aguiar - PSD Amaury Silva - PTB O ART. 149, J-\LtNEA A. -DO ItE~ 

I 
Ruy Carneiro -.:. Presidente - p~nl, Bezerra Net-o -s p~~ ftunlberto GIiUENTO INTERNO. 

-- Lobão da Silveira _ PSD ..... Vaga do en r 
Wilson Goncalves - PSD Neder - PTB . 1 d PTP 1<:1) Para apurar a aquisição! 

'"":- Menezes Pim~n!el - PSD '. Arg~mjr(j de Ftgue r~N' pelo Oovêrno Federal, dos' 
Menezes Pünentel _ PoSD 
Milton campos --UD)'l 
Heriba!do Vle::'l\1 - UDN 
Jtlsapha.,t Marinho - (23 4.6.») 

UDN 
D!\niel Krieger _ ill)N 

. Ew100 Rezende - (Z3.4.63) _ V1-
ce-Pre...«idente - UDN 
'" Vaga do Senador PInto F'erreira 
'23.4.631 - Presidente _ P't'P 

Nogueira da Gama __ PTr 
Barrí)s Can·a.lho _ IYfB 
~lem de Sá - PL 
Júlio Leite t23 4 63) .- PR 

lIeriba!do Vieira - Vice-Pl'e'SHlen_ Euf'co ftezende - UDN 
te - PSD Milton Ca,mpos - acêrvos de concessiol1áriás 

Amaury Silva - PTB 'Daniel lCrleger - UDN PL . de serviços públicos e g 
Bezerra Neto - PT8 AloysIO de C~t:V9.Ih~ se mUgenda 

•.... Vaga do Senador Pin~o F'er- Jos.apbat MaI.,nho importação de chapas de 
reira - PTB . - d 'Cons aço 'para a Cia Siderúr. Sllveslre Perlc1es _ PTB Z) Pro 'l"tQ de Eme., a a -

t .. '63 gica Nacional • Ar ur Vlrg1lio - P'TN tituição "q. 6/ 
~urlCO Rez[;nde (23.4 63) - UDN Criada pela Resolução número U 
Milton CE!tr;-pos - Re~ator - UDN' tIJ\."ELEGIBILIDADE) de 1963. as.s11wda pelo senhor .Nelson 
Joao AgTlPlIlO - UD~;. . m 2; 10 63 Ma.culan e, mais 28 senhOres Sena-
Josa.p.hat M~rinho - Sem Legenda Des1gnada e " I dores (apresentada. em 30 de mala de 
AloySlO da Carvalho - PL prorrog2ldo até 15.12.64 pelo Re .. 1003) 

querimento n~mero 1.156~63, aprova.... Deslgnada, em 31. de ·molo de 1963 

T) Projeto de Emenda à 
tituição n9 7/62 

W) Projeto de Emel1dà à Cons- do em 101263. P tld"" '- Prazo _ 100 dI". até 28 de se-
Cons... t't ,- o 3 '63 Membl'05 - ar Itembro de 1963. 

I ulçao n· / .Jeffersoll üe Aguiar _ psr I prorrogada: 

·U,lWOGA A EMENDA CONST1Tl.T~ 
CiONAI~ N;j 4, QUE lNS'l'rrUllJ O 
SISTE~'lA PARLAMENTAR. DE 
GOV.'RNO E O ART, 61 D.' CONS
TlTPIÇ.'\O FEDIOtAJ", DE 18· DE 
SETE1V'"J~RO DE 1941i). 
Eleit."I· em 6,12.62. 

Prorrog'ada: I 
- até 15.12 63 pelo Etequel'imento 

'791~62. aprovado em 12.12.62; 
- até 15.12.64 p~10 ReqUerimento! 

1 149-63 aprovada em 10.12.63 
Completada em 23.4.63. 

Membros - partic<lS 

(DJSPô"E SÕDR·e A .4DMlNISTRA- Ruy cat'neil'O - PSD , . _ Por mais ,120 .dias, -em virtude 
CÃO DO 'DISTRITO FEDER.4.1, E \\Tilson G,?nçalves:. - PSD 'da. aprovação do Requerimento nú-
i\IAT"'~RIA DA COMPETll:NCIA José FeUclRnO - PSD mero 6~-63. do Senhor senador João 
PRIV1\'l'H'A. DO SENADO). ..~ walfredo OU1'gel -:-: dPSD pTP Agripino. % _sessão de 18 de setem-. 
D2signada em 2.5.63 
Prorrogada até 15.12.54 pelo Re. 

querimento. 1,152-63, aprovado em 10 
de dezelnbro de 1963. 

Membros - partidos 
Jeffert:;on de Agujar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - PSD 

Al'gemiro de Figue1re o - bro de 1963 (21 horas). -- . 
Bezel'1'a Neto - )?TB _ por me.is um ano ,em Vil'tude da 
Silvestre Péricles -~ _ (lpl'O'I'ação do Requer3ment.o númet{) 
EdInWldo Levl - p '1.173-63. do Senhor Senador Lelt.e 
Eurico Rezende - UD~ !Neto, na sessão de 12 de dezembro 
Milton Campos - UDl" Ide 1963, 
Aloysio de carvalho - ODN Membros _ Partidos . 
Afonw Arln~~nhO ~~em Legenda Jefferson de Aguiar _ PSD 
JoSafha~ ~~ú ....:.. PSP Leite Neto (Presidente) _ PSD Wilson Gonçalv~ - PSD 

Menezes Pimentel _ PSD 
Leite Neto ...... PSD . 
Amaury Silva. _ PTB 

Rau G1t
ll e PR NelsOn Maculan _ ?TB 

........ José Le.te -_João A~rjpiDo (Relator) _ UDN 
2-1 Projeto 'de Emenda a Josaphat Mlll'lnho - Sem Legenda 

Bezel'ra Neto - P'TB J effers-on de Aguiar ._ PSn· 
R.uy r Carneil"O· - PSD .' 
Pedro Lndovlco - PSD 
Wilson Gonçalves ~23.4.63) 

PSD _ 

. " Vaga do senador Finto Ferreira 

1
- PTB -

- '" Vaga do Senador Eduardo ca
talão iVice~Pr?sidente) - PTB 

Constituição n~ 7/63 '2~) Para apurar. fatos aponta-
(TRA:-iSFERÉNClA l'ARA A AATfJA . dos da tribuna do Senado 

SERVI\ DO l\I1L!T~R DA CARGO e outros, relacionados com, QUE SE CA!''DIDATAR Benedito '\ VaUadares _ PSI> 
Menezes Pimentel _ PSD . . . Vaga dó Senador Eduardo As-

'smar _ P'l'B . 
ELETIVO), irregularidades graves 8 

Milton Campos _ UDN 
Herlbatdo V:eira _ UQ,N 
Eurico ~ R ezsmle (23.4. (j,») _ 

Dn.niel Krieger - UDN 

Eurico Rezende - Pr{'" lente 
'Milton Campos _ UDN 

UDN Daniel KriegeT _ UDN 

corrupção no Departarnen
to de Correios e Telégrafos 

Designada e~ 2.10.63 lo Re
prorrogada até 15.12.64 pe -r~Q; .. 

querimento número 1.256-63. a.P" 
'do em 10.12.63· p.rt!dO~ -Orlada ·pelá. Resolução número 32 

Joã{) Agripino (23.,1.63) _ UDN 
Amaury Silva (23.4.6:1) - ?'l'B 
Nogueira da Gnma. _ PTl3 
Barros Carvalho _ PTB 
Mem de Sá - PL 
Raul Glubert! -: PSP 

U) -Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9 1/63 

''('RAnAij!lO DE l\lULHERES E l\IE~ 
NORES E 'I'RAB/\LlJO El\<1 IN ... 
DUS'IUIAS INSALUBRES). 

De.<;lgnada em 23.4,63 ~ 
ProrrogacL.'l até 15.12.64 Delo Re-

querfmento 1.150-63.· aprovado em 10 
de dezembro de 1963. 

Membros _ Partidos 

Jefferson de Aguirl.r - PSl} 
~ Uy Carneiro - PSD 
l.obão da Silveira - psn 
Wilson Gonç..'\rves _ Rela,~OI. 

PSD . 
Menezes· Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSD 

. /-- Amaury Silva. - P'IB 
. Bezer1'a Net-o - Vice·presidente 

PTB 
VaITa do S€n.a.d,OT Pinto Ferreira 

- PTB-

-\ 

Aloysio de Carvalho - PL, ~ 
Josaphat Marinho - Relator 

Sem Legenda. 

X) Prof.;-to de Emend a à Cons
tituição nQ 4/63 

(CONchlE IMUNIDADES AOS 
VEREADORES) 

Designada em 20.5,63· -, j 

Prorroga<la. até 15.12.64 1;1010 lU-I 
querimento nómero 1.153-~3, aprova. .. 
do em 10,12.63. . 

Membros - " de 1963. assinada pelo Senhor Jef~ 
Jefferson de· ,Aguíar

SD
- PSD :erson de .Aguiar e mais 33 Senhores 

RuY carneiro - P SenaQores (apresentada: na. sessão de 
Wilson GonçalVes - PSD ~O de outubro de 1963). 
J o.sé Feliciano - PS~SD I Prazo -, a té o fim da sessão legia .. 
Walfredo ourge1.. - tYMl !atlv· de 1963 
Argemll'o de Figueiredo - c ~.w- a. . 
Bezerra Ne!o. - P'l'B ~ Prorrogação pOr 90 dias (até 15 de 
Silvestre perlcle.s - r-"~ março de 19-64) em vIrtude do Re-
Edmundo Levl - PTB :quel'imento númerO 1.163·63 do se .. 

c Eurico Rezende - UDN tt1hor Senadior Wilson Gonçalves: 
MUro Campos - UDN provado Da sessão de 10 de dezem--
AIOY'PO de carvalho N PL oro de 1983 (2I.3D). 
Afonso Arinos -C- UD Legenda Deslgna~fto em 6 de dezembro do, 
Josaphat Marinho sem . . 1963. 

Membros - Partldos Júlio Leite - Plt Membros (U) _ Partidos 
Jéffel'son de Aguiar - P:SD ---:-" Jefferson 41e Aguiar _ PSD 
Ruy Carneiro_ PSD 'Z-2 Projeto de'"Emenda , Leite Neto :- PSD 
Lobão d. Silveit •. - PSD I -'t ., n9 8/63 AttUlo Fontana _ PSD 
WUson Gonçalves - PSD ./' Cons!! Ulçao " WUson Gonçalves _ Presidente 
Menezes PimenwJ - PSD ( • UTONOnUA DOS ~JUNICl1'IOS) PSD ' 
Leite Neto - PSD _ ~ . . Artur Vll'gUlo _ P'l'B 
Amaury Silva - PTB (' eslgnru1e. em 22.10,63 Bezerra Neto (8.11.63 _ Vice-PrO-
Bezerra Neto - PTB . ' d até- 15 12.64 pelo ae .. sMente _ PTB 

'" Vaga do Senador Plnto Ferreira ~~~i;e':~ ~umero i.157~63, aprova.. Mello Braga _ .PTB 
- PTB qu I 12 63 João Agrlplno _ UDN 

Silve.~tre Péric1es - PTB . I <lo ·em ,10M, em'br~ _ Partidos I Daniel Krleger _ UDN 
Adalberto Seno - PTB I PSD 1 d (23' 63) - UDN Eurico Rezende (23.4.63) 0Vl'I ,.le!'f-erson de Agular ~ . EUr co -Rezen e ._ . 

'1 C UDN RUy c.melro - PSD
1 
I Aurélio VlonM - PSB . rà~onAgl'r:J:gs _-UDN- Wilson Gonçalves - PSD i Secrr:tário:· Auxiliar . ~gt'31at1vo. 

AloysIo de carvalho - PL . J<:ISê F(:!ltcla~& - PSD ,íPL~~, J. N~ Passos Dant!\3. ~ \ 
JosaolJhat M'lrinho - Sem Legenda Loblh 00. Stlveira f'IP*: ' . neun.1ões: •..• lo ••••• ~"""'" •• ~_ 



ESTADOS UNIDOS DO BRA-Sft., 

"'. 
ANO XIX _ N.o 25 C,u'ITAL FEDERAL 

COI'JGRESSO -NA-CIONAL 
PRESIDtJNCIA 

CONVOCAÇAO DE SESSAO CONJUNTA PAR.\ Al'RECUÇAO DE 
VF.TO PRESiDENCIAL 

O f:" .e,..;Jd~n't.e do Se~<l\) Fédetal, nos têrmos do art. 'iO, ~ 39, dá Constitui~ão e di) art. 10 li" JV do Regim.ento Comum. convoca as dU:l5 
lJa.:sas do COP.gr~ Nac~onã,l }jar6, em sessão conjunta a re.ailzar-se no dia 20 de If'vermro do ano em curso, às 21,30 Ilora.s, 00 plenáno da Câ
par'). doa Deputádos conhecerem ao veto presidencial aQ Projeto de Lei tu" 3t, de }1lf)9, no Senado l'ea(,l'al/ n9 2.182~BJ de 1960 • .na Cãm:u" d('"j 
..Jt>puLa.dos) . que- estabe~ece-pra:/Jj para ~ o provimento de carg86 pÚtlllCCS. 

Senado Federal, em 31 de janeiro de 196-\ 

AURO MOUfiA ANDRADE 

SENADO FEDERAL 
. 1" SESS.:W LEGlSLATIVA EXTRA ORI'INAHIA DA 5" LgGfSLATURA 

lTA DA 24~ REUNIÃO, EM 4 DE 
FEVEREIRO DE 1964 

l'r,ESIDf;NCIA ))0 SR. NOGUEI
:»A .),\ GAJ\JA. 

1963 (n9 23-A-3, na Cusa de origem) 
que aprova o Acõrdo Básico de Co
opcl'&.ção Técnica entre Os Estados 
Unidos do Brasil e Israel, concluído 
em Recife, em 12 de mm'ço de 1962. 

As 14 horas e 30 mInutos tendo ?al'eccres favoráveis sob núme· 
acham-se pres~nte.s oUenhores roa 799, 800, 801 e 802, de .1963, das 
Senadores: Melo Braga, Joaquim Comissões: de Constituição e- Justiça; 

de Relações Exteriores; de Educação Parente, Adalberto Sena, Noguei-
e Cultura e de Finanç:ls. ra da Gama, Afonso ArL'1os, 

Me-nezes Pirnentel, Mem de Sá e 
Guido Mondin. Votação, em segundo turno do pro. 

O ~u. llRESIDE~TE: jeto de Lel do Senado nO 4. de 1960. 
que autoriza o Poder ~ecutivo a 

- A ILsta. de presença ncusa o emltlr selOs comemorativos do Cln
:tomparecimento de oito srs. $en3do-
~. Não há número para a abertura quentenál'io da fundação da Prelazio. 

do "Alto 5011n1l)es" tendo Parecer n1 .. iJ:á. sessão. 
mero 855, de 1963, da Comissão te 

'Vou enCerl'3_t: a presente l'euniáu, Redaçâo oferecendo a redl1ç&o do 
cje.sigrumdo pat-a a próxima sessão vencldo em F' turno. 

Nova York, a 30 de março de 1061. 
tendo Pareceres. sob M. 8{)6 a s{)a 
de 1963 d~ Comissões de: COnstttui
câo e justiça. p.:Ja con.st~tuciona.lida
de e juridicidade; Relações E:cterio
res, favorável e Saúde, favor{.vel. 

4 

Votação, em turno único. dõ Pl'Oje
to de Lei da C~ll1al" n' 112, de 1963 
(n9 3. 408-B-61 na Casa de origem) 
que reverte ao' serviço Ativo do Éxér .. 
cito O Tenente-Coronel Rubens RJ
beiro dos santos, e dá outras provi
dências tendo Pareceres favoráveis 
sob os Us. 884 e 885. de 1963 das co
missões de:' segura.iÇa Nacional e de 
Finu,nças. 

Vota-ção, em turno único. do -Re~ 
querimento n9 !, 205, de 1963, pelo a seguinte 

3 qual OS' Srs. Senador:es A.rtur Virgilio 
ORDE~U DO DIA 

Votação em turno (mico. do Projeto (Lide!' do PTB), Barros Carvelho 
Se:ceãú de .5 de fevereiro de 1004 M ttos . de Decreto Legislativo n.º 40, de 1963, (Líder da Maiol'ia) e Lino de a 

Votação . orlginàrlo da Càmara dos Deput.adOs CUder do Bloco dM. Pequenas Repre~ 
1 . ,'n~ 7~Â de 1963, na Casa de ori-I sentaçOes) solicnam urgêncIa. nos 

\t\)l.ll~ao. em turnQ único, do Pro., gcm) quo o-prova n Com'enção tTnlca têrmos do art. 326. n9 ã·b do Regl~ 
Jet() dO O~rcto Legislativo nO 29, de l sObre En~orpecente6. ussin?da.· em mento interllo, para o proJrt.o de De-~ 

c!'eto Legislativo n Q 44. de 1963 q'l~ 

concede anistia aos membros da t'ôr
ça Pojclal do Ri<) Gl'ande do N ... l te. 

6 

Votação, em pdmeil'o turno, do 
?rojeto de Lei do Senado n'l 83 de 
1963 (de autoria do Sr. Senador Ar .. 
thul' Virgílio) que dIspõe sôllre ln.Jê- f 

nizaç'ao a ser concedida, em CaBO de 

l'esclsáo do ccntrato de traoolho s~m 
justa causa, antes do empregado 
completar o pel'i<>do de doze meses de 
serviço, e dá outras providêncJa:;-. 
tendo pareceres sob m. ?43.e 'iH; do 
1963, das Comi.ssõe.s de: 

- ConstitUição e Justiça., favará, .. 
vel cOm a emende que oferece de 
n'l l-CJ fi de 

- Leg-iI;;lação Soc1al, favorável 8..0 

pr-<.ojeto e à. emenda da ComJssâ<,. do 
Constituiçá<t ~ Justiça. , 

Votação em turno 'O.n1co, do Pr-o .. 
jeto do Decreto Legislativo oI) 14_ do 
1~63 (n9 5-B, de 1963, na. CAmara). 
ql.e e.prova 08 textos da. Con'ienção 

./ 
.' 

I 



relativa a proteçã~ 10s trabalhado" 
res contra radiaçõeb ionizantes ado ... 
tada pela ConferêncIa Internactonal 
do Trabalho em Genebl'a, e de. Con~ 
'Venção para revisão parciq,l das Con~ 

'- venções adotadas ;ele me:lma Confe~ 

rência, tendO -
pa I eceres tavorát:ets. sob 1M. 842 

B43, 844 e 845 de 1963, das Comissões 

- de Constitulção e Justiç~; 
de Legislação Social; 

de Relações Exteriores; e 

de saúde. 

8 

Votação, em turno único, do Re 
qllt! imento nO 4, de 1964, em que c 
Sr. Senador va::concelos 'fõrres 50-
IlClta tramcnção nos Anais do Se. 
11adQ da carta pela qual o Senhor 
pre~lUente da Reptiblica convidou o 
Pl'e.sidente da Re,núbJica F:::?nl.esa 
pa: ti. V1Sl Lar o Hre.6.1, e da respectiva 
re.~pJ~ta . 

VatD.çno em turno único, do Reque
rimento n Ç 3, de 1964, pelo qual os 
81"5. Senadores va.sconciflos T6rr~ 

(Llder da Maioria em exercício) Si
gefredo pacheco (Lider do PSD em 
exercü:io) e Aurélio Vianna (Lf.t:l~r 
do Bloco das Pequena.~ Represente
çõ~s em exercício) 'Solicitam urgência, 
nv~ têrmos do art. 326, 5-c, do R.egi
menta Interno para o projeto de Lei 
da Câmara n.Q 127. de 1963 que 'dispõe 
sõbre a remunere.çãQ de profissionais 
diplomados em Engenharia, Arquite
lw·a e em A!il"roncL'üa, 

E~'PEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NAC!ONAL 

O",UiTO" ,G"PAL 

ALEI!RT'O DE BRITO Pe:I~EIRA. 

=,.'lff~" 00 •• "VIÇO CEi PUBt..ICA.ÇOEG • eM.FE CA sl!:çlo' 011 ".OA.~lo 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARAgS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

Impr8UO o •• of ie!flU do Departamento de Imllf((\18 NacIonal 

BRASIL..I.\ 

'ASSINATURAS 

REPARTiÇõES B PARTICULARES rUNCIONÁRI03 

Capital 8 Interior 

~em'estro l_, ........ , •• a Cr$ 

~Dti .;;:..~ •.•••• , ...... .. Cr$ 

.Bxt.~rior 

Capital a Int.rior . 
50,00 Semestre •.•.••• , •• .,e •. e Cr$ 

96,00 Ano ... , .. -............ . Cr$ 
Extorior 

lna .~ ..... _ .•.• t.a Cr$ i36,06 Ano ..................... 

89.00 
16,00 

- ExelÍtuadas as para Q oxterior, que gerão ;emprQ anu.ais, as 
CUlàlZiatnras ·I'()der~e.fio tomar, em qualquer 'poca, pOJ;' .eis meses 
ou Q.1b llllO. . 

- A fim de possibilitar a rem •••• d. v.lor.s acompanhado. de 
escl"'e.lbnento. quanto il BU .. aplloaolo, .olloltamos dêem preferência 
t rem.,,,. por meio de oheque ou vale postal, oml\ldos • 'aver do 
T~sonr.iro do Departamenlo de Imprensa lIaclona1. . . 

- O. sÚPlementolÍ ia .alç8ea d08 druloa ºflclalj Itrll.c! IOl'Dec!gos 
108 assinantes sbmente medlan\!! ,aollcnaV~Q. . ' 

- O custo do número atralla40 IGrã acrescIdo ~ Cf' O,tO ., pg~ 
lxerciclo. d.Corr!do, cobrar.ae·lo aait Cr$ 0.110. .. '-" _" , ,"'.' ' 

Fevereiro de 1964 

1963, das ComisSões de CCl1stituiçâo 
J'U.5tfÇh e de FinanÇQS. 

11 

Votação em turno único do 1'ro ... 
jeto de Resolução n Q 1, de 1964, de 
autoria da Comissão Diretora, que 
apose·nta a Taquígl'afa-Revi,sora, AI .. 
cinda Trivelino, no cargo de Diretora. 

I' do Quadro da Secretaria dQ Sena-d~ 
FederaL 

12 

Votação, em turno únic.o, do Pro. 
jeto ôe Resolução n9 1" de 1964, de 
1963, originário da Câmára dos Depu
tados (n9 167-A .. S2. na Casa de ori
gem) que aprove. o texto do .Acôrdo 
que institui o Cent.ro Latino-Ameri
cano de FÍsica, assinado pelo Brasil 
e vários palses, no !Uo de Janeiro, a 
26 de março de 1962, tendo Parece
res favoráveis, .sob ns.: 819, 820, B21 . 
e 822, ,de 1963, das Comissões: 1e 
Constituição e Justiça, de Educação 
e Cultura, de Relações Exteriores _q 
de Finanças. 

13 
Votação, em. turno único do fie ... ' 

querimento nO 6. de 1964, pelo qual o 
Sr. Senador Melo Braga solicita a 
tr'anscrição, nos Anais do Senado. de' 
declaração feita. pelo General AIbinQi 
Silva. Presidente da. Petrobrás S. A .• 
em caráter oficial e publicada em 2G 
de janeiro do ano em CUrSO. 

14 
Votação, em turno úhiCo. do Re

querimento n9 7, de 1964 pelo qual O 
SI'. Senador Melo Braga "'lioita • 
tra.nscrição nOB AIUIis do senado, ~ 

, • ' entrevisto. do aen~ Albino Silva., 
, 10 

Votação,· em primeiro turno, 
Pl'oJeto ae Lei do Senado n9 137, 

1963, de autoria. do Senhor s.nadOljratiVo .. s. elo oen.tenório ,da ~OClaçã? . Presidente dá Petrobrâ.$ S. A, pUbll~ 
do Mal'tins Júnior, que ,autoriza o Po. Comerc!al do pará, 'tendo pe .. oeres cada em ~ 4, Ill11ejJ'o _do ~,.f! 
de der Exeoutivo a em.i.tir _elO!! ~~~ tavorâ.,la ~ ~ 1)0.' W !.1!&..~o. . 

, , 

r 
./ 

\ 
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COMISSõES PERMANENTES 

AGRICULTURA (7 Membros) 
'I'itnl~res part.'dos ) Suplellles 

Eugn:o Ea,ITo..'i P50 1. Attílio FontaIla 
IVlce-Presidente) 

José Feliciano PEl) z. PedJ'o LudoviOO 
Nelson Maculan dicenciado) <"l'B 1. Aarão Stelllbruch 
Dix-Huit Rosado PTB 2. Vag~ . 
RaUl Giubert P 1'13 3. Vago 
Lopes da. costa lIDN I. Daniel K"ie.6et 
AOiÔlllO Carloo [JlJ.N ~. João Agripino 

(Em 12 de ct-eze mbro de 1963) 

S€'cl'c~áJ ~O: Auxiliar Legislativo, PL-9, José 
Rtun;õu ~ Qus.rtas-fei:-as às 160n horas. 

Ney Pas.-·Os Dantas. 

Nota: Vaga a PrectG·~ncia. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros) 

l':tularea 

t Vici-ormo Freire 
Lobão da Silveira. 
Sigef :edo Pacheco 
Wilson Gonçalves 
Ll':te Neto 
Arg. Ide Figueiredo 

Bezerra Neto 
DIX-HtIlt Ro.sado 

FINANÇAS (15 Membros) 
P.u-f ! los 

P:5D 
~ciD 

?ziD 
PSD 
P:;'D 

tPrcs ) PTB ........ 

PI'J3 
P'lB 

1. José Guioma;d 
Eugênio Barros 
3. Menezes P,mentel 
4. Attil.o Fontana 
5, Pedro Ludovico 
1. Ne:Ron Maculau 

(licenciado! 
2. LinO dto Mat:"1s 
3. Arnaury Silva 

llicenc .. a.do) 

Substlt:J'1JI 

Pe.'l.soa de Queiroz p'r.a 4. Aurél.o Vianna 1: Ed. r (.Iv! 
J0.':ié Ermírio PlB 5 Anton:o Juca 2 ... 'Vle!Q ti· IJa 
Daniel Krieger (Vlce-Prp):; "I UDi~ 1. lH'o.fho Franco 
Dinarte Mariz tll1~ 2, Etlric") Rcz2nd~ 
rrineu Boanhauser J u~ 3. JOdÚ Arr,p:no 

Titulàres 

Jercerson. d~ Aglli~r 
auy CarneIro 
Lobâo da Silveira 
'Vilson Gonçah7e.s 

Partl(Jf)~ 

P:-:.D 
PóD 
P;3D 
PSD 

suplêntes 
LOpes da C:::>sta :.1 D~ 4. Milton Oflm!1o'> 

substll utos Mero de Sá PL 1. Aloys:o de b ... nalho 

\ Secretário: Auxiliar Legí.slntivo. PL-lO, Cid B:u;.'q~'cr. 1. Menezes Pimentel 
2. Leite Nero 
3. Benedito Valto.dare.s 
4, Aarão Stembruch 

Vice-Presidente, 
Josaphat Marinho 
Amaury Silva· (licenCiado) 
Dezel'l'a. Neto-
Artur Virgil10 
AloysiO de Carvalll0 
Eurico Rezende 
Milton Campos t.P~csidente 

PSD 
?113 
PTB 
PT~ 
UDN 
tlUN 
'UDN 

5, Heribaloo Vieh'a 
1. Al'g. F'jgueu'edo - r...lelo Bragp: 
2. SilVIO Péricles 
3. Edmundo Levt 
1. Afonso Arinos 
2. Daniel Kneger 
3. João Agdlpino 

·Secretâr;p. Oficial LegIslativo, PL-8, Ronal(b Ferreira Dias. 
Reuniões: Quartas-telr..as às 16,O{) h0ras. 

Titulares Direl'l,a 

Auro Mo"ra Andrt1de - Preso PSD 
Caroilo Nogueü'a da Gama PTB 
Rui Palmeira UDN 
Gilberto Marinho PSD 
Adalberto SeDa PTB 
Cattete Pinheu'o PTS 
Joa'1Ulm . Parente UD:-<f 
Guido Mondín PtSD 
Vasconcelos Torre$ P'l'-:-? 

Sec;'etár.o: ·Dr. EvHndro Mendes Vianna, Diretol'Oernl. 
'Reunlôls, Qua:'ta-fe'lras à..'.i 10 h{l~M. / 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 
TI':üJal'es Parttdu$ ,. Sup!entes 

Menezes- Pimentel Q PSD 1. Filinto Mullel' 
pedro Ludovlco (Vice-Pres.) PSD 2. Eugênio Barros 
Lin:) de Mat.os rp;'ciiidente) PSJ J Herlbaldo Vieira 
Oscal' PM',s.os PTB 1. Aarão steinbr1.lch 
D1X-Huit Rosaoo PTB 2. Antónlo Jucá 
Dinarte Mariz UDN . 1, Lopes da Costa. 
EurlCl'f Re'l~nde UDN 2. Zacnrl?s .<fe .A.ssumpção 

Eecre~.â: ,a. Oficial Legislativo, PL-3, Julieta Ribeir odos Santos. 
:leHni.je~. Qu!nt~fe~ras as lU horas. 

ECONOMIA (9 Membros) 

J .IUfRres 

Filillt:> Muller (Presidente} 
Eugnio Bar:os 
Attíllo Fontana 
José GuiCmal'd 
José Ernl1rlQ (Vicc-l'res , 
NeL'Ion ~aculan (llcenciado) 
Júlio Ullte 
AdOJpho Franco 
Lopes da Costa 

P;utl.10S J I suplentes 

PSD 1. JefferSOn tle A.guiar, 
PSD 2. Sigefredo Pnclleco 
PSD 3. Sebastião Arcl1er 
P":)!} 4. Josaphat Marinho 
PTB 1, Oscar Passos 
PTB 2 Bezerra. Neto 
P'T'JJ a. ME'j{, Braga, 
UD.:'i 1. ,1tSe Cândido 
UDX 2, Zacll:"ias de A.'íSumpv2.0 

SecretAr c; Awciliar Legislativo, 
Ruwiõt..:l. rérças-:fe!ras â8 16,CQ 

PL-IO, Cid Brugg'E"r. 
horas. 

EDU~AÇÃO E CULTURA (7 Membros) 
Tj~v.lares 

Menezes Pimentel tPres.) 
Walfl'edv Gurgel 
Pessoa de Queiroz 
Amaury Silva dicenciado) 
Ant.ónio Carlos 
Pedro calazans (vice-Pres.) 
l\Irem de Sá 

(','i,·tidoS I Suplente3 

PSD ! 1. Bened1cto Valladal'el 
PSD 2. Sigefredo Pacheco 
PTB L Vago 
PTB ;.), Vago 
UO~ 1. Aõolph:-o Franco 
UDX 2. MiltQn Call1pos 
UDS 3 /<....rflc·n de Melo 

S(>cre~ál'HI; Of:cial LegL.<:Jati\ ... õ PL-1. Véru de .'\lva,:eng:J, Mg.tril. 
Rwn .. Ô".:..::i; quarta·feiras ii:J 15,00 horas. 

Reuniõt.S; Quartas~-te.! 85 às 10 0'0 h'Jras. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 
Sup:entes Tltula.res 1;) h'-h1ÜS I 

Ruy Cc..rneiro (Vicc-P:cs. P3D i L Lei;:e KNü 

WalfredO Gurgel f'<sD I l Lobl".,O d:) S.iVf';! a 
José GUlOmard e-5D 3. hllg~'ll'O Barroo 
Raul Giuberti Pd1J 4 Júllo Leite 
Vivaldo Lima (Pres.) F'~~B 1. Aur{~lio Vlanna 
Amaurv Silm (licenciadJ)' !-"fB 2, pw,oa de ("Jue!"oz 
l1eribaido Vieira lfUN 3. AntôU!:> Jucá. 
E:urioo Rezende - In)~ 1. Lop['.~ da Co::ta 
Antônio Carlos O...>:-l 2, Zacnrias de A:...sumpção 

Secretária: Oficial Legls\at~vo PL-7, Ve-'a de. Alval't'nga Mllftli. 
Reuniões: Quintas-feu'os às 16,00 rora~. 

. POLíGO~'() DAS StCAS (7 ~.1embros ) 
i TItulares 

\ W-n~on Gonçalves 
RUy, carneiro (Pres.) 
Dix-Huit Rosado 
Heribaldo Vieira 
.10~ CândIdo 
AurélIo Viana (Vice- Pres 
D.nn.rt.e Marlz 

r" u t .... ios \ 
P.::5D l. 
PdD :l 

!.:·(.·8 I S. 
PT3 -1- . 

U:~N ;) 
:'TB I 1. 
UDN 2. 

Suplentes 
Sit;!efred:. pacheco 
LiJt€" ~;eto 
i'.r%en'ul.'o t:te Figueiredo 
.t~:l:an de Melo 
JúliO Le.te 
João A.!{r:p.no 
Lopes da Co.-ta 

SecreLft!"'o. Auxlliat' Legis~ati~'O PL.:9, J. Ney pa~.sos Dimtfl.s. 
.RI:uniões: QuintruHeiras as Hi,OQ horas, 

REOAÇAO (5 Membros) 
Titulares 

Walfredo Gurgel 
Sebastiâ<J Archer 
D,x-Huit Rasado (Prt'..s.) 
Padre Calazans (Vice-Pres.) 
Júlio Leite 

P:lft,ldü$ I 
P,~O 
P.:30 , 

pTB I 
UD:; 
UD~~ 

suplentes 

1. Lobão da Silveira. 
2. Jose Fclic.nno 
1. Heribatdo Vl-eira ~ 
1. João AlS"r:pino 
2. Posaphl'lt Marinho 

Secre~ár~a: Oficial L.jtlJislatlVo. 
Re1.U1!ões: Trças-fell'ss às 16.00 

PL~8, Sarah Abrahão. 
horas. 

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membros) 
Titulares P'1r~laosl 

Benedicto VaUada.l'e.:. PSD 1 
Fllinto Muller 11..,.,0 2. 
Jeffers:m de AgUlM (Pres) p;:.O 3. 
Aarão Steinbruch PBD 4, 
Pessoa de Queiroz (Vice-Prcs.l P LB 1. 
Vivaldo Lima. P'tB 2. 
OSCar Pa.s.sos PTa 3 
Antônio Carlos U~'i I, 
JOsé Cân<l:do UJN 2. 
Padre Calazans uns 3 

i Arnon de Melo UD~ 4. 

S It.']entes 

I\'lcneu:,:-, Pimentel -
Rl.t;? CarneIro 
Jose Gu1t:mard 
Vlctorlno fi'_'elre .. 
Argemtro ne t<'igueirf'OO 
Anto;o Ju'á 
Vago 
Damel ~l'ieget' 
EuriCO R.e'lende 
JoJ.o Agr;pmo 
Mero de Sã 

SecretárlO: Oficial L-eglslativo, PL-:.6, J. 8, C~:ejoll Branco. 
'Reuniões. QUJlltM-felP:,!.'i às 15.C-U noras. 

SAúDE (5 Membros) 
Tit.ulares , 

Pedro l.udo-vico 
Sigefredo PacheCo 
Dix·l:Iurt i1:ü5'ado IV1l;I:;~l ~o:::S ) 
Lopes da Costa (Fres~dente) 
Miguel couto 

Po;) 
?SD 
prB 
nDN 
PSP 

Suplentes 

1. Eugênio Barros 
Z. Waufredo Gurg'cl 
1. An tónlo Jucá 
1. ,Dina"Le Mariz 
1. Raul C' )'.lb/:'1:'U 

SeCJ·eEtr'iO; Auxiliar Ln.I:.lat,l.'O PL-IO. Edual'Go Rui Ba..l'b~. 
lRewl1 es: Q1Jlnt9.S-!eu·~ àü lv,OO horas. 
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\ 
SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros) 

Titulares 'e.rtiàos Suplentes 

J:>sé GUiomard PSD 1. RUy Carneiro' 
,Victorino Freire PSD 2'. AttHio Fontana 
Oscar PaSSo.s PTB 1. Dix-Huit Rosado 
Silvestre péric1es (Vice-res.) PTB 2. Vago 
ll'ineu Boanhausen aD~ 1. Adolpho Fr~nc:'} 
Zarcajas de AS6Umpção (pres.) UD~ 2.' Eu:-ico Rezende 
Raul Gluoert! ' PSP 1. Miguel çouto 

SecretáriO: Oficial Legislativo.- PL-8, Alexandre Píaender. 
~f'uniõr.s: Quintas-feiras às 17,00 hora.5. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membr_os) 
Titulares 

Leite Neto (Vice-Pres.) 
Sigefl'cdo _ Pacheco 
Silvestre Péricles I Pres,) 
Nelson Maculan {licenciado) 
Antônio carlos 
Padre Calazans 
Al'}yslo de' Carva~~o 

Partidos 

·P.::lD 
P~';D 
?l'B 
PfB 
UDN 
UDN~ 

PI" 

Sup!enLes 

1, Victol'ino Freire 
2, Bened.cLo. Valladan.'s 
1. Edmundo Levi 
2. Antõn:o Jucã. 
1. Djharte. Mariz 
2, Lopes-eosta ' 
1. Me rude Sá 

Dec:-etâl'1f': Auxiliar Le'gislativo, PL-9., -J.. Ney PassoS Drrnto6. 
R(~uniões: QlUlrtas-felras às 16,00 hotas. 

'~~..r 

TRANSPORTES; COMUN)CAÇÕES E OBRAS PÚB,LlCAS 

(5 Membros) 
Titulares Pa\",idos I Suplente~ Sub.sl,í~utos 

José Fellciano (Pres,) PSD 
Sebastião Ar-ehe': Pci9 
Bezerra Neto P'lB 
Lino de MatoS 'p fB 
Il'inell B:lrnhau.::;en IVice-Pres i u.J~ 

1, Jefferson de Agu5a' 
2. F'ilinto Mullel' 
L Silvestre Péricles 
2. Miguel Couto 
1, Zacarías de Assumpçã( 

. - -."-,-..-,-.. _=_. __ . 
nhor Senador Sigefredo pacpeco, I mero 1.-158-63. do Sr. Senador AntO, 
ap.rovado em 15 de dezembro de niv Jucá. aprovado em 10 de :ieze:n-
1963, bro de 1963. 

:.\fembros (5) - PartidOS Membros (5) - Pal'tic:os 
José Feliciano _ PSD, José Feliciano - PSD. 
S.gefredo Pacheco (VicePr, , Ruy Carneíro - PSD, 

PSD. Ant-ônio Jucá - PTB. 
José Efrnilio (PresideI.~e) - PTB.) Padre Calazans - UDN. " 
Lop'es da C:lsta - UDN. I Josapl1at Mal'inho - S,leger.da, 
Aun:lio Vianna (Relator) - PSD. 
Sec,'etárIO: Auxiliar Legtsla~ivo, 

PL-10, Alexandre Marques de Albu- H) Para o estudo das Mensa~ 
querque Mello. gens do Poder Executivo re. 

Reuniões; 2~s e 41!-s feiras às )4 
hoias, ferentes à REFORMA AD, 

E) Para efetuar ° levantamen
to da' PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAíS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

Criada em virtude do ReqHerjme~1-
to n9 605-63, do Sr, Senadur ~ o~é 
EnnL:io, apr:rvado nf\. sessão de 13 de 
setembro Ge 1963, 

Designada. em 19 d'e setembro de 
19.3, _ 
Pro~Togada em virtude do :R~que

rimcilto n9 1.159-63, do Sl', SenJ.dor 
Miltcn Campo3, a~,rovado na sessão 
de lO de dezembro de 1963, 

:VIembros (9) - Partidos 

José Feliciano _ PSD. 
Attilio -Fontana - PSD. 

MINISTRATIVA , 
CrÍ(\.da por iniciativa 

d-JS Deputados aprovada 
em 1,12,1963. 

da Càmul'(l 
pelo Se:qach: 

Membros (18) Partid-cs 

Senadores: 

. Wilson Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. • 
Sigefl'edo pacheco - PSD, 
Argemiro de 'Pigueil'edo _ PTS.' 
Edmundo Levi - PTB, 
Adolph"J Franco - UDN. 
João. Agripino - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 

, 

Josaphat Marinho - Sem legf:.t).da, 
Dep.u tad{)s: 
Gustavo- capanema (Presidente) -

PSD,' 
Àdel"bal Jm:ema - PSD, 
Laerte Vieira - UDN (Substi~uidl Secréll'i.r'c: OfiCial u_gislativ3, PL-8. )\,Jexandre Pfaender. 

Reuniões: Qunrtas .. fe!:as às 16,00 horas. 

COMiSSõES ESPECIAIS 
--~-I 

Eugênio BaàQs - PSD. 
J:lsé Ermida (Relator) - PTB. 
BEzerra Neto _ PTB. (

pela eputado Arnaldo N:lgueio:'a). 
HeltOí' Dias - UDN. 
Doutel de Andrade .....!. PTB. 
Arnaldo Cerdeil'a - PSP 
Jua~z Távora - PDC. 

/.) Para Revisão do Projeto que 
define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Wihon GGnçah'e,s - PSD 
Ar~hur Vil'gil:o - PTB. 
Edmundo Levi - PTB. 
Adolpho F'l'anco _ UDN. 
Emic:j Rezende t V!cePresldente) 

UDN. . 

Melo Braga - pTB. 
Lcpes da costa - UDN. I Ml1tort. Campo~ (p:esidente) 

UDN, 
1 JúllO Leite (VicePr,) - PRo 

Secretário: Auxiliar Legisaltivo 
PL-1Q,. Alexandre Marques de Atnu
querque Mello. 

Ewaldo Pinto _.;"!TR. 

Criad~ em virt'lde do Requeri~n('nto 
n/· 48'J-62, do 51' Senador \1ilt-on 
(,dmpu~, ap:ovadJ em 20 de janea'o 
de Hi52. 

Jusaphat :\lIal'i!1ho - S/lc\~enc1:a. . 
·Secretári(J: Oficial LeglslaWvo, 

Rellniües: 5(15- feiras à.'; 16 hOl'n..5~ 

COMISSõES ESPJi:CIAH 
PARA O ESTUDO DI 
PROJETOS DE EMEN 
DAS A CONSTITUlÇ.~( 

PL-6, J, B, CastejOl1 Branco. 

Des;gnada em 22 dé'- novm:Jro de C) 
19.;2. 

Para ° estudq dos efeitos 
da INFLAÇÃO E DA POUTI
CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
sôBRE AS EMPRÊSAS PRI
VADAS 

P!'on'og:1da até 15 de dezemb!'Q ce 
19t:::.s em Vh'Lud-e do Requerimen((l nu
metO 793-62, ap :ovado em 12 de de
znno!'o ue 19f:i2. 

C:}mplet,aua em 4 de janeiro de 
19-63; com a de$.!~,nação dOs Senh01'eS I Criada em virtude do Requerimen-
Senadores Vrl.S/fonceJos Torres e to n 9 531-63, do 51'. Senador Gouvee. 
E'dmundo LeVL Wei-:'a. aprovado na ses~ de 2- de 

agô.sto de 1963. 
pro!T(lgada até 15 de dezembro de 

1954 em virtude do Requerlment,o nú
mero L 198-63, do 81', Senador MeJle
zes -Pimentel ap:'ovado em 15 .ie ce
~moro de 19'63. 

.. \iembros (7) - Partido::; 

Gilberto MarinhO - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Heribaldo Vieira - UDN 
Milton Camp~s - UDN, 
Vasconcelos Ton-e€ _ PTB 
Edmundo Lev::. _ PTB. 
AloysiO de Carvalho - PL. 

Designada em B de agósto de 1963. 

Prorrogada em virrude do Requeri
mento nQ 1.161. de 1963, do )Senhor 
Senador Attílio Fontana, aprovado 
em 10 de dezembro de 1963 • 

Membros (5) - partidOS 

Attílio Fon tana 
PSD, 

José Feliciano 
PSD, 

- Presidente'-

- (Vice-Pr,) -

José ~l'mírlo - Relato: - PJ'B. 
Adolpho Franco - UDN. 
AUrélio Vianna _ PSD. 

. ~ Secretária.: OficÍal Legislativ<l, 
B) Para estudar a sltuaçao' da PL-3, Juliet. Ri!>eiro dos s.nt<J6, 

CASA DA MOEDA I ' --
Criada em virtude do Requel'lmen- O) Pai a estudo das causas que 

to n' 56\-63, do Sr, Senador .Mfel', dificultam a PRODUÇÃO 
sou de Agula:, aprovado em H de AGRO PECUÁRIA e suas re' 
a~ôsto de 1953. Deslgnada em 2l:! de ' 
agosto de 1963. percussões negativas na ex .. 

ProTI'ogada até 14 de março de 1964 porat'ção 
(90 d.~ ) em l'il'tude do Requerimen
to número 1.161J-63, do Sr. Senador 
Jefferscn de Aguiar. aprovadO em l() 
de dezC;111Jrc de 1963. 

1iemoros (7) - Partidos 

Jcfib~~on de Agu~a.~· <Pres5de.lte 
. P6D. 

Criada em virtude do R.equerimf"n. 
to nº 51l9-63, do Sr, SenadOJ: .José 
Ermida, aprovado na sessã"o de 2() de 
agôsto de 1953. . 

Designada em 22 de ·agõsto de 1M3. 
Pre.:--rogada por 1 ano, em ,'irtude 

do Requerimento n9 1.197~63 do Be-

F)' Para estudar a situacão dos I) 
TRANSPORTES MARíTI-

Proieto de Emenda à COI1S 
tituição "q 41.61 

MOS E FERROVIÁRIOS 
Criada em virtude ·do Requerime:1-

to n'? 752-63, dI) Sr. Senador JOfe 
Ermírio. aprovado na sessão de 13 de 
novembro de 1963. . 

Designada em 13 de novem.oro de 
1963. 

PrDrrogada até 15 de dezembro de 
19n4. em virtude do' Requerimento 
ng 1.-1'62-63, do Sr. Senador JúHo 
Leite. aprovado em 10 de dezemb-:o 
de 19~2, 

Membros (5) - partidos 

Attllio Fontana - PSD,' 
Sigefred-o pacheco - PSD. 
Jooé Ermirio _ PTB, 
Irineu Bornhausen. _ UDN. 
Júlio Leite - PR. 
Secretário: Auxiliar Legisl:1,tlVO 

PL-IO, Alexandre M. de A. Meno. 

G) Para o ~,st~do da situação 
do CENTRO TÉCNICO 'DE 
AERONÁUTICA E DA ESCO
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONÁUTICA. DE S JO
SÉ DOS CAMPOS 

Crinda em virtude do Requerilnetl.
to nQ 768-63, do 81', Senador partre 
Camz.ans, apl'ovad:J na sessão de 13 
ãc novembro de 1963. 

Designada em 13 de novembro de 
1963, 

Prorrogtida atê 15 de dezeI]l"Jro de 
19-54 em vir/,ude do ReqJ,wrjmento DÚ • 

(QUE DISI!õE sôRRE VEXCIMEN 
TOS DOS :vlAGlSTRA-!l0S) 

Eleita em 27 de jUnho de 1961. 

Prorrogada: 
- até 15 de dezembro de 1962 pp.l 

Requerimento 609-61 apr. em 14 d 
dezembro de 1961. 

- até 15 de dezembro de 1963 pel 
Requedmento 779-62, apl'. em 12 à 
zembro de 1962, 

- até 15 de dezembro de 1964 pel 
Requerimento 1,138-63, apr. em 16 C 
dezembro de 1963. 

Completada em 29 de outubi'O d 
1962, 15 de maiQ de 1963 e 23 de at>r 
de 1963. 

Membros (6) - p~rtidos 

Jefferson de Aguiar - P8D. 
Lobão da. Silveira (23 de abril 

\963) _ PSD, 
Ruy Carneiro - PSD. 
Benedicto val1adares - PSD, 
Wilson Gonçalves (23 de aO:-ll ( 

1963) - PSD,. 
Daniel Krieger - UD~. 
LapAs da. C:}sta (29 de outubro ( 

\962) _ UDN, ' 
Milton Campos (Vide-presidente 
Heriba..Ido Vieira - UDN. 
Rui Palmeira' - UDN. 
Silvestre Pél'icles ,(23 de atlrlI ~ 

1963) , ' 
Bezerra !\Teto (23 de abl'il de 196: 

- PTB, 
--Afonso Celso - PTB. 

Nogueira da, Gama -; PTB. 
Barros CIl':'Valho _ PTI3. 
Aloysio de Carvalho (presídentl 

_ PL, 
, :Mero, de Sá -;- PL 
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J) Projeto de Emenda à Cons.'l) 
tituição nç 7/61 

Projeto de Emenda à Cons
tituição I1 Ç 9/61 

(QUE DlSPOE SOBRE AS MAT~
lUAS DA COMPETf:NCIA rRIVA
TIVA DO SENADO, INCLUINDO 
AS DE PROPOR A EXONERAÇAO 
DOS CHEFES DE MISSAO' DI
PLOI\lÁTICA PERMANENTE E 
APROVAR, O ES'.rABELECIMEN~ 
TO O ItOl\lPli\IENTO E O REA~ 
TATHENTO DE RELAÇüES DI~ 
PLOMATICAS COM PAíSES ES
TRA:SG~IROS) , 

Ele.ta em 4 de outubr ode 1961. 
Prorrogada: 

(QUE MODIFICA O, REGIME DE 
DISCIUM1NAÇAO DAS RENDAS) 

Eleita em 20 de novembl'o de 1961. 

Prorrogada: 

_ até 15 de dezembro de 1.062. p,:,lo 
Requerlmentl) 605-61 ap::."lvado €'ll 14 
de dezembro de 1961; 

- até W de dezembro de 1963. pelo 
'Requerimento 782-62 aprovado em 12 
a.e dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 191.4. t'elo 
Requenmento 1.141-63 ,aprova'tto em 
1(~ de dezembr"J de 19-53. ,_ até 15 de dezemb:o' de 1962 pelo 

Requerimento 3C7-61, apr. em H 1e 
Ot' .. :el11bro de 1961: . Membros (16) - Partidos 
~ até 15 de dezembro de 1953, pelo Jefferson de Aguiar (23 de abra 

Req. 1.139-63, apr. em 10 de uezem~ de 1963) _ PSD. 
oro de 1963. . I Menezes Pimentel - PSD. 
1 ~):llnp;;eta~a e~ 29 de outubro de Flli.nto Mune!' _ PSD. 
96~ e A ue ab.li de 1962. GUldo Mondin (29 de outu)x-o de 

Membros (8) - Partidos 1962) - PSD. 
),1enez€6 pimentel _ PSD. Huy Carne.ro (23 de abril de D63 
Wih.on Gonçalves (23 de abril de - PSD, 

1933) _ plcsidente - PSD. Daniel Kr~eger (Relator) - OUN. 
L:::báo da Silveira - PSD. Eurico Rezende (23 de abnl de 
Ruy Carneiro \23 de abrl) de 19v3) 1963) - UllN, 

_ PSD. Milton campos - UDN. 
GUldo Mondin (.. de outubro de Heribaldo Vieira - UDN. 

lC64) _ PSD. Rtu pa!meu'a -UnN. 
Eurico Rezende l23 de abL"ll de Amaury SIlva - 23 de abril de 

19J3) _ UDN. 1963) - PTB. 
Daniel Krieger _ UDN. Barros Carvalho - PTB. 
Milton Camp<)s lVice-Presidente) A::gemlro de Fl.gueiredo - PTB. 

_ UPN, Bezc;'ra Nela 123 de abril de 1963 
He. ,oaldo Vieira - UDN. - pTB. 
Lopes da cOoSta _ UON. AIDy~o de Canalho - PL. 
Silvestre Péricle.s ....... ,) _ PTB Lino de Ma LuS - P~. 
Vivaldo Lima - PTE. 

I Amaury Silva 1.24 de abril de ~963) 
- PTB. 

Vaga do Senado.i.· Pinto Ferreira 
CU de a.bl'll de 1963) - Reta';or 
P'lB 

Aloysio de carvalh3 -- PL. 
Lino de :v:rstos - PTN. 

K) Projeto de Emenda à Cons
ti~uição nq 8(61 

(SÓBHE EXO~ERAÇAO. POR PRO
POSTA DO SENADO, DE CHEFE 
DE MISSAO DIPLOi\lA'l'ICA DE 
.cARATER PEHMANENTE). 

Eleita. em 5 d-e outubro de 1961. 
Prorrogada: 
_ até 15 de dezembro de 1962, oelo 

Reque:'imento 6()8~61. aprovado em 14 
de janeir3 de 1961; 

_ até 15 de janeiro de 1963, peJo 
Requerimento 781-62. ap::ovàdo em 12 
de dezembro de 1962; 

_ até 15 de dezembro de 1964. pelo 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
lQ de dezembro de 1963. 
. Completada em 30 de marçO de 
1962. 29 de outubro de 1962, 2':1 de 
abril de 1963. 

MembrOS (16) _ partidos 
Menezes pimentel - PSD. 
Ruy Carneiro ~23 de ao~'i1 de 19'13) 

- Presidente - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Jefferson de Aguiar 1..23 de abril de 

1963) - PSD. 
Guido Mondin (29 de outubro de 

1962) - PSD. 
Daniel Krléger - UD~. 
Euric:J Hezende (23 de abril de 

19631 - UDN. 

M) Projeto de Emenda 
tituiçfto f1if 10/61 

à Cons· 

tAPLICAÇÃO .... DAS COTAS DE IM
pos:rOS, DESTINADAS AOS .l\IU
N1CIPIOS). 

Eleita em 28 de dezembro de 1902. 

Prorog-ada: 

- até 15 de dezembra de 1963 j:H'lo 
Heq. 783-63 aprovado em 12 de de
Zembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 pelO 
Req. 1.142~63 aprovado em· 10 dr;: (lU· 
tubl'o de 1983. 

Completada em 30 de março de 
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 de 
abril de 1963. 

Memb::-':Js lI6) - partido.s 

Jefferson de Aguiar _ PSD. 
Wilson Gonçal1;es (23 de a.bril de 

1963) - PSD. 
Ruy Carnelro ~ PSD. 

.. Lobão da Silveira - PSD. 
Guido Mondin (29 de outuhro de 

1962) - PSD, 
Milton Campos - ODN. 
He!'ibaldo Vieira - UDN. 
L3pes da Gosta - UDN. 
João Agripino (23 de abril de 1963) 

-UDN. 
Eurico :Rezende (23 de abril de 

1963) - UDN.· 
Silvestre Périeles (23 de abril de 

1963) - PTB. 
oNgueh::a da Gama - PTB. 
Barros Carvalro - PTB. 
Josaphat Marinho (23 de abril d.e 

1963) _ S. lego 

- até 15 -de dezembro de 1964, {:Ido I Menezes Pimentel - psn. 
Req. 1.143·63, a-provad,o em :0 de Milton Campos· - UDN. 
dezembro de 1963. Heribaldo Vieira Vice-Presiden:.e _ 

Completada em 29 de outub:'o de! UDN. 
1962. 23 de abril de 1963 e 22 de jU- Eurico Rezende (23 de' abri lde 
lho de 1963. 1963) - Relator - UúN. 

MembrQB - Partidos 

Jefferson ~ de Aguiar - pSD. 

Wilson Gonçalves (23 de abril de 
1963) - PSD. 

RUy Carneíro - PSD. 

SilvE'$tre Péricles (23 de abril dl 
1963) . .- Presiden te _ PTB. 

Nogueira da Gama - pTB. 
iBar:os Carvalho - PTB. 
A~oYSiO de Carvalho - PL. 
Lm:) de Matos - PTN, 

Lobã:) da Silveira - PSD. 
GUldo Mondin l29 de outu?rc 

19621 - PSD. 
Milton Campos - UD~. 

João Agripino (23 de abril de lD63) 
- UDN 

de 1 D:lll!â Kl'ieger - UDN. 

Heribald"J Vieira - un~. . I' Q) Projs'~o de Emen~la ?t Conse 
Lopes da Costa - UDN. 
João Agripino 123 de abril de :9f.'3) tituição n<? 3/62 

.- UD~ . U\lJTo:nZ,\ O T~IRUXAL ~rPE~ 
Eurjc:) Rezende' (23 ~e a!J. 'il de R O 196:31 _ UDN. I R, EI.EITOUAf, A FIX.\1t })\. 

.TA PARA A R'St':i!.ltz ':t." ;.0 ;u() 
Silvestre Péricles (23 de abr:J de PLEBISCITO P.:~~Vi~TO ~.~ 

196-3) - PTB. ED1-:l':DA (,ONS·EITCCrO~.u. :-.l' "" 
Nogueira da Gama - PTB. 4 _ ,110 ADIC:::O~:.'i.U. 

, 
Barros Car\'all1o _ pTB 
Aloysio de Carvalho - pi,. 
Miguel qauto - p,sp, 
cattete, Pinheiro i23 de a'Jeil 

! p:oroJaç":o: 
de 

- a te 15 de d::-le?1ro,Q de 1J,~ 3 t1' '

. RequcLmento 7u/·(i:! latIu (O 'u.:l 
1953) - f'T)[. 

. I ... e d.?zembro de H'6:. 
O) PrOjeto de Emenda â Cons~ 'I - até 15 de d.::.:emJ,'".) ti'.' :9;';·\ r."o 

tituição 119 1 62 Reql,elllllen!O 1.1~s apru.JUÚ '~:l ,( 
I , de de'emoro Cle lS:J3. 

(05RIGATORIED.1DE DE CONCrn-! CcmplrtaLa I2r,l::J de ,J')'11 .J.e 
80 PiiRA Il'.'VESTIDURA E;!.'i 1953~ 
CARGO INICI:\L DE CAR~!':IH.f. I M::'mbro..~ - P2"~'C:ú~ 
E PROIBIÇAO DE NO:UEACõ.:S I 
IX'I'ERINJ\.til • I Jeffe.'"ún d~ A~u aI. - P;;3 

• \\ lJ on Con~Jh 2S 1':3 ai:: a), J C:e 
- Ele.ta em 10 de malO de 1962 19:13) - PSD' 
prorroga.da: Ruy. Ca,n::,.l'O - PJD 

1 L"J-Jac aa ,sUve.rll - JlfD 
- até 15 de dezcmb 'o de 1%2. r el,:) !vlcne/.~~ P.mcr.rej - L ,) 

Req. 785-62 ap,rovada em ,12 de i(· Le;te Se~J 123 d.; aJ!'j, (.; l::::L 
zembro de 1~i:i2. P6)). • 

- até 15 de de.lemb:o de 19ü3 pe'o 11iltcn Caniços - lfDN. 
Req. 1.144-6J, apl'uí'aúO em HJ Ut' dC-1 He._r:bUldo V,c.;·a - UD:\'. 
zembro de 1963. JO".!o A~l'lp:no 123 de ":o,·.j r]f' .!!.3) 

completada em 23 de ")ril de :.J;lt:1 - UL';. 
"''lembros P"'''J'do E~lr:co ~ezf11de (3d de ao!',] de 
•• • - , ..... -. S )19331 - UDX. 

Jefferson de AgUiar PSJJ. Daniel Kr:ege-' - UD:,' 
WiLson G:mçalves. di' de .loJ:il de' Slhestl'f' per:cles (23 clt' áOr.] ae 

1963) - PiSO. l19ô3l - PTD. 
R.uy Carnell'o - PS, No~'ueira da G:Ul13. - PTB. 
Menezes Pimentel _ PSD. B3.r!·o:; C3:'valh:::J - PT .. ,. 
Milton Campos - UDN. :\Iem de Sá - PL. 
Heribaldo VieIra - UDN. Aa:'ão Ste.nbruch _ ,;\íTR 
Eurico Rezende (23 de -a.b:·iJ de 

1963) - UDN. . R' 
'. J<JãQ Agripino \23 de abril de ]t)63 ) PrOjeto de Eli1cnda a Cans .. 

- Vlce-Presídente _ UDN. I tituicão 11 9 5 62 
Daruel KrIeger - UDN. .. 
Silvestre Péric1es t23 de abril de 'IIDISP.ÕE .SõHRF. A E:-i'I'ítE-{,~,\ AO. S 

1963) - PTB. J\fTJNICIt)IOS DE 30'~ DA AiU:E· 
Nogueira da Gama _ PTB CAOAÇAO OoS EST.'\DO~'; qtl,\1\'-
Barros Carvalho _ PTB DO EXCEDER AS RL."\~}).\S i'lU-
AloysiO d€ Carvalho _ PL. NICIP .. US). 
Aurélio Vianna (23 de abrlJ de 

1~63) - ;?elato_' - PSB. 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição nÇ 2/62 

(INSTITur NOVA DISCRI~nNAC<\O 
DE RENDAS EAl FAVOR DOS 
l\{U~ICiPIOS) . 

Eleita em 23 de maio de 1962. 

Eleita em ~3 de setembro de "t'.!1. 

Prorr~ ~ada: 

- atê 15 de dezembro de 19J3 pelo 
Requel'iment:J n'?" 1. 147-(j'i Jpr.;, .. do 
em 12 de dezembro de 1962' 

- até li! de dezembro de' 1954 l)eio 
Requer;mento 1,147-6 3aprovadú f'Ili 
lI) de dezembl'o de 1963, 

C:Jmpl.' tda em 23 de abri; de HHi3. 
..Memol"06 - Partid:s 

Prorrogaçã-o: Jeffel'-son de AgUiar - P&D 
_ até 15 de dezembro de 1953 pc»o Ruy Carnero - PfD. . 

Requenmento 786-62 aprovado "'lU 12 L~bão da 13:1ver3 - PSD 
de dezembto de 1962' ~ WJson. Gonçr..;':es \23 l" abril de 

Mllton campos - UDN. 
Heribaldo Vieira. (ViCe~Pre.sHle!1tc) 

- UDN. 
Lopes d-a costa - UDN. 
Vaga do Senador PÜ1to Fe'.'!'elra 

(Z3 de abril de 1962 - Relator -
PTB. 

AlOysio de Carvalho - PlJ. 
Llno de Mat:ls - PTN. - até 1:::1 de dezembro de 1964 "Jf'J:J 1<>"" ,< ., tt n 

N) Projeto de Emenda 
tituiçáo ,,9 11/61 

_' /1963) - P2D 

a
' C 10 de dezemblo de 1°"3 .. ~~," ... , e l,.,·"n"e 

r 
RequerImento 1.145-63 aprovado cn} <i~n"',,·}}~~ .op n~~n:,.G,) ,I --pp:'r:,. • 

ons~ T ,,11: . hlllto!l Campo.) - l D:-. '. 
Comp.etada. em 23 de abnl de He:'lb":C:o VH?!:1 _ UlJN 

19113. JCS.'1phf'\ r.r"r,:f'Ir, ::.~'" 631 

Bezeri'a Neto (23 de abril de !l}H3) 
- pTB. 

• '\maury Silva (23 de abril de UHi3) 
- pTE. 

Vivaldo Uma - PTB, 
Aloysio de carvalh:) - PL, 
Lino de Ma too - PTN. 

(CRIAÇ.\O DE NOVOS. 
l\fllNICíPIOS) 

Eleita em 28 d~ marçO de 1962. 

Prorrogação: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
\Req. 794-62, RPt'ovado em 12 àe ~rlE.-
,zembro d~ 19-6.,. -

Membros _ Partidos V.t:e·P"1:;.j~r..e - l'l)~ 
D9:n~. K" f'g2;·. L'J):\. 

Jefferson de Aguiar _ PSD. 
,Wilson Gonçalves (23 de ab-:l) de 

1963) - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Lobã3 da Silve.ra - PSD. I 
Leite Neto í2~' de ab"'U de 19~3) 

,- pSD. 

V::.ga (1\ St:rh:!' P.!1 () l'.'r"re' t:. 
E:.lr:V'·I'RC7r:l'.(? i23.-! Cl\ .- U1;1:: • 

«25.4.63) _ FIE. 
N"o'{u:-i.a d ... G "118 - PTB. 
B'l'·l"Q.' Cé':'~:'1;110 p CI"'3. 
Mem de S:'t _ iH 
r,-I:~uel CO~I:O \:::.: 4 G3!. - PSP. 
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'S) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 6/62 

(Í>,UMENTA PARA' QUATRO o No,l
MERO DE REPRESI:NTANTE8 
nos ESTADOS 'E DO DIS'fRITO 
FEDERAL NO SENA~Ol 

SUv ... tr. Póríclea _ PTB 
Argentiro de FlgueiredQ - PTB 
EurIco Rezende (23.4,63) _ UDN 
Milton campos - UDN 
Daniel Krieger _ UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 
Aloysio de Carvalho ...:~ PL 

Yj, Projeto de Emenda à éons-l 
tituição nq 5/63 

\IlISl'õE SõBRE o IMPÓSTO. DE' 
VENDAS E CONSIGNAÇõES 

.Designada. em 31.5.63 

Bezerra Neto - PTB 
Edmundo Levi - PTB 
Argemiro Figueiredo _ P'l'B 
Melo Braga - PTB 
Eurir-o Rezende l23.4,63) _ UDN 
Aloysio de Carvalho - UDN 
Afonso Arinos - UDN 

Elel!a em 13.9,63 Prorrogada .até ÚL12, 64 pelo Re· 
V) Projeto de Emendá à Cons-'querime..."lto número 1..154-63, apro~ 

tituição nC? 2/63 va.cio ,em 10.12,63 "-

Josaphat Marinho - Rela tor 
Sem l.egenda. 

A ure)jo Viaru18 _ PTB 
·JÚlio I.eite - PR Prorrogada: 

- até 15.12,63 pelo Requerimento 
790-62, aprovado em 12,12,62; 

_ a.té 15,12,64 ,p~10 Requerlmento 
1, 148-63. aprov,ado em Hi. 12 ,\ \lo 

COlllpletada em -2-3,4.63, • 

M-eníbros - partidos 

(DIREITO DE PROPRIEDADE) 

Designados em 23,4.63 

Prorro!!'a..da: 
- - até- 15.12,64 pelo Requerimento 

,1.151-:63, aprovado em 10.12,63. 
Membros ~ Partidos . Jefferson de Aguiar - PSD 

Ruy Carneiro _ PSD Jefferson de Aguiar' - PSD 
Lobão da Silveira. - Relator Ruy Carneiro - PresIdente - PSD 

P3D Lo?ãO da Silveira - PSD 
WilsOn GonçaJl-'es (2,3,4.63,\ WIlSOn Gonçalves - PSD 

PSD Menezes Pimentel - PSD 
Menezes Pimentel _ PSD Hcribaldo Vieira - Vice-Presid-en-
Milton Campos -UDN te - PSD 
HellQaJdo Vlelr.a _ UDN I Amaury Sílva - PTB 
Josaphat Marinho - {23,4 53} ~j .Bezerra Neto - PTB 

UD~ "'" Vaga do Senador P!..tl',O Fer-
Daniel .Kl'leO'er _ UDN reira ~ PTB 
Eurico Rez~e _ (23.·L63) __ Vi- Silvestre Péricles - PTB 

ce-Presidente-'- UDN _ Artul' Virgmo - PTN 
.• , Vaga: do Senador Pinto P,-,rrelro E~r:co Rezende (23,4.63) - UDN 
(23.4.63) - Presidente - P'TH t MIlton campos - Relator...;:.... UDN 

Nogueira da Gama. _ P'I'B ,João Agripino _ UDN . 
Barros Carvalho - PTB I Jos.aphat 'Marinho - Sem Le"enda 
Mem' de Sá - PL Aloysio rie Carvalho - PL '" 
Júlio Leite (2'3 4 63.1 - PR - --

, -. - IW),Projeto de Emenda 11 çon.-
T) Projeto de Emenda à Co".- tituicão ,,9 3/63 . 

tituição ,,9 7/62 . • , 
(D1SfõE SOBRE A _4.DMIN1STRA

QAO DO nrSTltITO FEDERAL E 
l\1ATl'.:RIA DA - COMPI~'l'Ii:NCIA 
PfdV,lTl\'A DO SENADO). ..~ 

Des:g!lada em 2,5.63 

Membros _ Partidos 

. Jeffirsol1 d' Aguiar - PSD COMISSõES 
RuY Carneiro - PSD P A'R 
LOQiio da Silveira - PSD , .• "1. L.4MENTARES DE 
WiMn Gonçalves_ - pso INQUE' RITO 
Méne..,. Pimentel - PSD . 
Leite Neto - PSD CRIADAS . DE ACOImO COM" O 
Amaury SilVa - PTB ART, 53 DA CONSTITUICÂO E 
Bezer~ Neto - PTB O ART. 149, ALíNEA A D'O RI: . 

. , . Vaga do Senador IfUmberto GJll-lENTO (~ER-NO', ' -
Neder - PTB 1a) 

Argemiro de Figuetredo - p:rB . Para apUt:ar' a aquisicão, 
Eur:co Rezende - 'UDN oel.o Govêrno Federal, ·do·. 
Milton- Campos _ UDN _ 
Dan:el" Krleger _ UDN acervos de concessionárias 
Aloys:o de carvaJho - PL de serviços públicos e a 
JQSaphat. t'Iarinho - Se mLegend~ . 

, Importação de cliapa. de 
Z) PI'ojeto de Emenda à COI\"\' aço para a Cia 5iderúr •. 

tituição ,,9 6/63 gica NaCional 
.' (l~"'El.EGmILIDADE) d Criada pela Resolução número 11 

t
e 1963, a$'1nada pelo senhor Netsrui 

Designada em ,2-,1{).63 Ma;uJan e mals 28 Senhores Sena. 
Prorrogada até 15.12.64 'Pelo Re- ~~G:j (apresentada. em 30 de malQ d~ 

quer!mento níuneró 1.156-63, aprova.- D', <l 
do em 10.12 63 .... _ eslgna a em 31. de maIo de 1963 

. Membros - Partidos ; .Prazo - 120 dias. até 28 de i,e-
Jefferson de Aguiar' _ PSD, tetnbro de 1983. 
RUY carneil'o - PSD ~ Pl'ol'l'ogada' 
Wilson Gonçalves - PSD - Por m_~is 120 dias, em virtude-
José Feltchl.no - PSD da nprovaçao do Requerímento nú-
Walfredo Gurgel' - PSD mer,o ,656.63, 40 Senhor Senador JoãQ 
-Argemiro, de Figueiredo - P'l'1:S Agrlp,nO, Da sesSão de 18 de setem_' 

(REVOGA .0\ EMr;ND.,\, CONSTITU
CIONAL N° 4, QVE INSTiTIIlU- O 
SISTEMA PARJ.,AMENTAn. DE 
GO'fJtRNO E O ART. 61 DA 'OO:'1S
TITUIÇL\O FEDZRAL, DE 18 DE 
SETEl':lBRO DE 1946)-_ 

Eleita em 6 12,62. 

PrOlT06'flda :'Ité 15.12.64 pelo Re
querimento 1.152-63, a,provado em 10-
de dezembro de 1963. .. . Bezerra Neto _' ~B bro- de 1963 <.21.. hOl'as) . 

Silvestre Péricles - PTB - pnr_ mais um ano ,em Virtude da 
Edmundo Levi - PTB fPro'\"açao do Requerimento númel'1) 
Eurico Rezende - -UDN ,173~63. do ~Senhor Senador Leite", 

Prorrogada: 
- ate 15.1263 pelo FLeqll111S-~to 

791-62, aprovado em 12.12.6'2:--"'''''''' , 
. - a~é 15,'12,64 pelo nequenmento 
1 149-63' apl'ovada em 10.12.63. 

ComIJlet.ada em 23.4.63: 

Membto.s - Partidos 
J effe~on de Ag-uia.r __ PSo 
Ruy Carne:nJ - PSD 
P2ul'O Ludovico _ PSD 

Membros - partidos 
Jefferson -':de Aguiar _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
L-obão da Silvêlra _ 'PSD 
Wilson GonçilIvE'S - PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 
Leite Neto - PSO 
Amaury Silva - PTB 
B~zerrR NetQ - ?TB 

>.' Va~a do Senador Pinío Ferreira 
-PTI3 

Wilwn GonçaJves (23.4 63) 
PSD-

Benedito Vall::ldares -- ,PSD 
r.'ll'neZt'E Pimentel - PSD 

.. , V!Tga do Senador Eduardo Ca
; I t-álão qrlcé-Prêsidentel - PTB 

'" vaga do -Senador Eduardo AS~ 
sma)' _ PTB 

MiltOn Campos - DDN EwicD :iezen~e _ Prp' i:nte 
Milton Campos - UDN RerI ~a.'do Vieira - GDN 

Eurico Rezende 123 4.63) -
D:mieJ Krie'?;er _ UDN 
João A'i{ripfno ~2.3.4.(3) _ UD!'~' 
Am.;ul'Y Silva (23 4,63) - PTa 
Nd'gueiru da Gama ..... PTB 
Barros Carvalho - PTB 

UDN D:miel Krieger __ UDN 
AloysiO de Canalho,'--;- PL 
Josnpha: ~,Ilari11ho ~. Re1ator 

-;em Legenda. 

X), Projeto de Emend!l.à Co",,-J\-fem de Sá -\ PL 
R::l.uI GlUberti -- PSP 

U) Projeto de Emenda 
tituiçe.o n9 1/63 

,. tituição ,,9 4/63 
à Cons.. (CO~(,EDE UIUl\TJDADES AOS: 

VEREADORES) 

Des!gnactll em 20:5.63 
(T!!AB ..... 1f .. HO DE I\-lUL~:LRES E .l\lE- . PrC,rrO"jj.a até 151264 -'DerO Re
N!)~:ES _ E 'I'~ABA~!10,. E:'Yl IN- 11Uel'imento numero ~.15·:S-63,- aprova. 
D1J;:;.IRIAS INSALU..:.Rf.:~). do em 10.12.63. 

D~si~nada em 23'_4.G:1 Memhr~ _ Partidos 
prol'Í'o7,adn ate 15 1.2.64 pejo Re- Jefferson de Aguiar _ - PSD 

querirnenLo _ J. t5Q~63. apl'ova.do em 101' Ruy Carnejro - ?ED 
de dezembro. de 1~3. ' Lobão da Silvefra - PSD 

. "1':.5-011 30nçalves -' PSD Membros . -.,; Pih tidos 

Jeff€-rson de Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 

'looão da 'Silveira PSD 
Wilson Gonçalves. - R-eln'or 

·PSD 
Menezes. Plment'1!l _. PSD 
Leit.e Net-o -...;.. PSD 
Amaury Silva - PTB 
B:-zel'ra Neto _ Vice-Presidente 

P'l'B ' ' 
Vaga. do Senador Pinto' Ferreira 

-PTB 

Menezes Pimentel - PSD 
Le-lte- Net-ú - PSD 
ArnF:ury Silva. - PTB 
f$f-'7erra' Neto -,?TB 

Vaga do SenadOr p:nto Ferteira 
- PTB 

Sil7e.st!"( Périclf',s _ P1'B 

UD:I 
Ada.!berto Sen:l - PTB
Eurico Rezende (23 4,63) 
MHron 'Campos - UDN 
J Dá o AgrilJino - UDN 
Aloysio de Ca!Válhq - PL 
,Tf)'-:mhllt, J\-f{l,!'lnho ""7 Sem Legi'llda 

, 

MiIton",Campos .;..:. UDN ~eto, na ::es,sao de 12 de dezembro 
AlOYSiO de carvalhO _ UDN De 1963, 
Afonso Arinos _ OUN Menl.bros - Partid.as 
Josaphat Marinho - Sem Legendn. Je~ferson de Aguiar' _ PSD 
Raul GiulH.:rti - PSP V~1te NHo (Presidente) _ P<::D 
José -Leite - PR NelSOn Ma-culan _ PTB .... 

'à João Agripino IRelaton ~ UDN'~ 
2_1 Projeto de· Emenda Josaphat Marinho - Sem Legenda 

Constituição n9 7/63 2?) -- " 
Para apurar fato. aponta-

ITR"NSFt,R~NCIA . PARA II RE- d 
SERVA no ~llLlTAR DA llTIVA os da tribuna do Senado 
QUE SE CANDIDATAR A CARGO e outro., relacionados com 
ELETIVO).· . -

Irre.gufarídad~s graves e 
Designada em 2.10.63 ... D· 
prorrogada até ~5,12,6-4 J)f;!lo Re-: c?rrupçao no epartamen~ 

querimento número 1.156-63, apro\'a~ I to de Correios ,e _ Tefégrafo~ 
do -em 10 12,63 Cri . 

Membros _ partidOS ~. ada pela Re;:;olução número 32 
Jeffer.50n de Agular - P8n loe 1963, assinadn ceio Senhor Jet'-
RuY carneiro _ -PSD . tferso~ de Aguiar e mais 33 Senho1'es 
Wilson nonça.lves - PSD tSenaoores (apresentada na sessão de 
Jcse Feliciano - PSD 130 de outubro de 1963). 
W.31frcd-o Gurgel -:' PSD P--t'9.Z0 - até o fim da s~s."ão legi.~. 
Ar~emil'o de Figueiredo - PTB 'lltIva de 1963. -, . 
S'e7.E't"ra· Ne',o - r'I'B 
SilveHre I?éricle.s - p'l'B 1 Prorrogação por '9i) dias (a té 15 de 
Edmundo Levi - P'l'B ma~ço ,de 19(4) _ em v;rtude do Re-
EurlcO Rezende - UDN "lUerimento número 1.163-63 do Se-
Mtlton Campos - UDN -\lhor Senador , Wils~m o-onçalvc$ 
Aloysio de carv~lho - ?L ,_aproVado na ~ssão de lO de dezem-
Afonso Arinos - UDN bro de 1963_ ( .. 1.30), t 
Jos!'tphat Marinho - Sem Legenda O~lgnaçâo em 6 de dezembro dfl 

'li Loite PR 1983, 
Ju o ~ Membros (11) _ Partidos 

Z 2 PrOl'et de -Emenda '1 Jefferson de AguIar - PSD 
• O o I Leite Neto - PSD 
. Constituição n· ar 63 Attilio Fontana _ PSD 

, DOS MtrNICt~:JIOS\ Wilson Gonçalv~s - Ptes!dente 
(AUTONOMIA ~ ~ I PSD , 

e.sl"'nada em 22,10 63 I Artur Vlr~ilio - p~ 
" , I R Bel,erra No?to '811,63 - Vice~Pie. 

prorrogada. até 15 12· 64 pe o ,e- ~;dente _ PTB 
ql1erimento número 1..157-63, ap::ova- MelloQ Bra;:!a _ P'rB 
do em 10.12.63. João AgrtpL'1o _ UDN 

Uembl'o.c: - Partiãos Daniel Krieger _ UDN 
Jtff~::SOll de A~uiar - pSl) Eutl('.() Re7,ende' /23 4 631 _ voN" 
RUy carneiro - PSD Auré1:o ViannA. _ PSB 
WilSon Gonçalves '7' PSD Secret.âl'Jrt: AuxílÍ!H' Leozlslat-ivo. 
JOE:é Feliciano - PSD 1?L-9. J. Ne-y Passos Dant.as. 
Lob~o õa snve~ra - PSD Rennil"J"',<;'! ........................ ., 

, 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
__ az.x:::::: 

ANO XIX ___ N,O 26 

ATA DA 25~ REUNIÃO, EM 5 
DE FEVEREIRO DE 1964 

PRESll'>~NCJA DO SR. ADAL
BERTO SENA. 

As. 14 hC·l'as e 30 minutos 
acham-se pre~,ent.es os Senhores 
Senadores: 

Adalberto Sel1a 

Zacharias de I\ssUlUP\t3.0 

Joaqul!lt Parente 

Menezes Pimentel 

Ermiria de Morae! 

Afonso Arinos 

SEçAO 11 

=, 

CAPITAL FEDERAL qVINTA··I-'EJRA, 6 DE FE\'ER1<:H~O DE 19&4 

) SENADO FEDERAL 
que autoriza o Poder Executivo o. emi- 10 período de doze meses de serviço, 
til' selOS comemol'ativf),~ do cinCjüente~ 1 e dá . outras providência,.<;, ten.to pal'e~ 
nário da fundação d.a Prelazia do "Al~ . ceres sob Os números 743 e riH, df> 
t·o Solimões", tendo parecer !lÇ 856. de 11963, das Comissões de COll5~ituição 
1963. de. comissão de Redf3.ç9.o. o~ere- e Justiça, favorável com a emenda 
cendo a redação do vencido em 1\1· que oferece de n Q l-C.I, e de Legisla· 
turno. çáo Social, favorável ao proieo e à 

i emenda da Comissão de Ccnstitulção 
e Justiça. 

Votação, em turno único, do Projeto 1 

de autoria do 81'. ,~enadGr lVlartin& 
Júnior. qUe ol,'JiCli:i"lf' o Püüt:l EXEcuti. 
Vo a emitir :õelo...'i CllmfmOl"[l tivlJS do 
centrmário da. As~:lc.a\~ão Come;·C.al 
do Pará, tendo pareceres fa .... orável.! 
sob os números 75tl e 759. de 19liJ da.!! 
Comis3ôes de COl1.:;r..H·uição e ,fw;l.lça 
e de Ftnanças, 

11 

de Decleto LeglslatlVo nO 4U. de 19ti:~ II V ta NO t . Votação. em CUrtIU t'tlllCO, c. ... P,o, 
OI JgmárlO da Câm(;u a dos D~putados t o ça , em urno unlCO C(). PIO- jet(} de Resolução r.... 1. de 1964 fie 
(no 7-A, de 1963, na Casa de ol'lgemi 11~6~ d(en9Decleto Leglslatlvo n,:' .. 4 de autoua da Comlssão Du'et-ord, <tUI 
qUe aprova a Convenção úmca '::'ÓD1t' ~e 1'0,5-B, de 1963, ,na v~rnar~) aposenta a TaqlllJl'afa~R~v15\)ra AI. 
Entolpecentes, a~$lflada em 1'iova ror-I; la ,ap \a ~s t~xtos da CorJvencao cinda Tnve1mo, n{) cargo de DI~efo. 
que, a ao de malço de 1961, t'"ndo pa- e Lva ? ~lotec~D dos ttab.tlhadO-

1 
ra, PL-l, do Quadto da Secretol'1:t do 

receres sob númerOS SI1G a 808 de res contIa Hldlaco~s lOnlZanles, ado- Senado Fedelal. 

963, as CornlsSOes de coru,rl ~ çac e do Trabalho, em Genebl a e 1.;1 Con- 12 
11 d ~ 't' tada peja Conferencla rntelnaCIOli.fllj 

Justiça, pela constltuClO:lal da le ]U- I venção para revI - , l" C 
ndlcldade' Relacões E'" f'rl.o·es Í'lvo- _ sao pneu un13 on-

Noguel1u de. Gama rável Saude favor' -~_. ' , vençÇles adotadas peja mesrna COU-I Votação, em tUlno ÚlllCO. d'J P' oje ... 
Guldo Mond11l ' e ,a vençao: tendo parecete.~ lavol'ávels, to de Dec~eto Legls.latlvo nO 21. de 

sob numero.', 842, 843 844 e 845, de 1963, Oll.gmano da Camara dos Depu-
Mem de Sá (11). 4 1963, das ComIssões de COTIõtltulção tados (nQ 167-A-62, na Casa df> orl_ 
O SR PRESIDENTE- - Votação, em turno únicJ, do pro e JystIça, de LegJ..<;lação Social. dJ Re- gero) que aproVa O texto do Acôl'rl() . ' .. , jjt!t() de LeI da Câmara l!'-.' 112, de 1901, (l.açoes Extellores e de saud~. que institm o Centro Latmo-Aw<>llca-
A lista de mesença acusa () comp~- rnQ 3.4G8-B-61, na Casa de ollgem) I no de F151ca, I1ssmado pelo B.asll e 

reClmento de 11 813, SenadOle.s. Nac que reverte ao serv!{;o AtlV:) d,) F;;;e!'- 8 váno.s países, no RID de JanClfo 11 
há númelO pala a abertura dos tra- cIto o Tenfnte-CorDll!-'l Rubens Rluel-I V t ~ t.' 26 de março de 19-62, tenno paI"€' 'e' es 
balhos. r~ dos Santos. e dá outras prüll;dén- ue~~~~1~' e~ umo Ul1JCO. do, Re- fa.voráveis sob númel'o~ ~19. U20. 821 

Vou encerrar a presente re:1~iâc. Clas, t.endo pareceres favorávcL~ sl.,b § n; d . ~ n 4, de 196~:, em Q~:e. o e 822, de 1963, das COtlllSSOe.s d8 001l.Z
designando p3.ra a prÔxim.~ se . ....,ào, a os números 881 e 885, de .196~{ doas I tT:n~ c ~l _ asconcel~ TO! t es. 50 .lcrta tituição ~ Justiça, de Educação e Cul_ 
se,guinte ~ Com~ssões de Segurança Nacional e cart':' tpJ~~ ~o:l An~lS hdo,. Spe:lf~~dO qa tura. de Relações I!)';teriores e de Fi ... 

.t I de Financas. I a . . q o. en o, le.~l en~e nanças 
ORDEl\l DO DIA . ' da. Republlca convldou o [)t'e"Jdellte ' . 

13 I 5 I da República Fnm'csea pu'!'.') visitar o 
Sessão de 6 de fevel'eiro Je 19u'l B"a<:i! e da l'espectiya re;:;po.st 1 

. Votação, em tlll'UJ únICO, ao ,H€qUC·. • ~ , , • . ~ . , 
l'lmento n',' 1.205 .. ic 1963. ~~lo CJ.qâl V~.taçao. e~ turno úmc~ ,.h Re ... (Quinta-feira) 
~.~ Srs. Senadores Ar~htl!' Vil'()ilio lLf- t _ 9 ~nellrnento n· 6. de 1964. p.-lo .qua. o 

Votação der do PTB1. 8,11'1'0'::: C:\l'vd'l~o ,Lidcrl Votação, em turno único. do xe- "'~' Se.~dor Melo. ~raga ,S:JlICltu a 
1 da Maioria \ ~ r:m,), ~_e, ~~2.~tc.~. I:Lid.~r \ q~erimento nq 3. de 1964. pelO qu~l os ~le~~:~~~Cã~' f~~~. ~~fotS J~n;7Sa~lbi~~ 

votação, em turno único, dI) Pro- d~ Bleco, (.a~ peq,~t.:.l~.';i Rep e"cnta- Sl~. SenHdor~s Vl'lscocce1os Ton€s Silva Presidel'te da Petl'obt"í<' S A 
jeto de· Decreto LegiSlativo r,Q 20. de ~oesl !,ohmta.m urg::2i~c:a. nos .têl'mm: \Llder da MaIOria epl eX"l"ctclo) Si; em dal"áter Orlcial e P\\bliCJ'Id~t '11 1..; 
1963 fnQ 23-A·63, na Ca~a de ú"l~em\ (lO ~.t't.I~O 3~~, n9 5~~, do Re~m~!:nr.o ~efl'e~:,~ Pacheco, .\Lld.er 00 P?D e:nJ de .laneiro do an.) enl cnr!;'o, el: u 
que aprova o Acôrdo dás;c.o de C~- lnt\. no,. pal~. o proJet"? de De~reto f'xerCh .. lO) e AlIrelIo VIanna \ Llde.~· ao . 
operação Técnica entre os E'itado:; l.e~nsl~t1vo n· 44, de 1963, qlt~ CO!lce~ Bloco d~s. Pequ~n:3.s R€"P:'2::if'rltaçõ'2'S 14 • 
Unidos do Bra.'lU e Israel, (' .. mC\1.~íd{'" ~e,. an:st.ia ~os UletnJ;ro,s da F~!:ça. Po~ I :~~ exer;lC10). soh~itam. ~r~~ncí~. n?~, 
em Recife. em 12 de março de 196:2. lIclal do R·o Granae do NO!~". ce.lhos ... 0 artIgo 326. n' b-C,' d,) RegI" 

f t I t d Votação em tUl'no ünico, do Reque ... 
tendo pareceres faVDJ'áveis sob tlÜ'.

j 

men o n ema. para. o Pl'i"'lJe{('I e LeJ rimento n'" 7, de t964. pe:o 4\lui o Sr. 
-mer03 799 800 801 e 802 de 1963 d·'ls 6 da Câmara nO 121, de 19131 que djs~ " , , ~ 'b Senador Melo Braga ,(}l;C:l~a a trar.S_ 

comis...<;õe?: de Con.stiluü;ão e .Ju;;t'ç:: V, ot9ção .. em primeiro turno, do pro-I· ;oe ~o rd, a _r~~ lU~l~çãO 1,: n.n.)~~.s~ criç,ão. no;; Anais do Senado, de en-
de Relaçoes Extenore.<;; de Eiucar;HfJ iel.o de Lei do SE'nado nQ 83 d" 1963 ~~n{1.1~ .pl(llrl"c t,~ e.!' ~n'.;ennat~a·1 t,xeV4<;t-a dQ Gene~'hi Atbillo S,1va Pre ... 
e Cultura e de Flmlllças I\de ,autona do Sr Senado~' Xrthu;1 tqtU etura e "In t-~'~r .... nom13 si~ente da P~Jb1ft.s S., A. p'lbÚcada 

2 Vn'qillO) ql1e dispõe sôble mri::)lllzacão lr'J lem 25 de ianeiro d\., !lnf) em cur30. 
<l. ser concedida. em c.09..so de re~(,lsào I 

Votação. em .'·!.!.·'lf,llI"' h\rq,) d,1 P"o- do ~ontrato de trabH 1h('l 2"m "l~jn vr1taçiio em Pldll{'ltQ t".U", do pro-l (Enr.erra-fH' n reunião às 14 ho. 
Jçt;Q de Lei do Senado n9 4, d~ 1960. I causa, antes do eu:pregado c)mpletsr! jeto de Lei do senado, n9 J .]7. d~ l!1(;ia, ras e 35 mtnutos). 
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COMISSõES PERMANENTES 

AGRICULTURA (7 Membros) 

T:lulare! 

Eugn:o Barres 
( vice-Presidenb~) 

José Feliciauo 
Nelson Maculan (}:cencind:) 
Di:x-Hu.t 'Rosado 
Raul Giubert 
Lopes da Costa 
AnWu.o Cm"ioe 

Suplente~ 

Attilio Fontana 

Pedro Ludovico 
Aarão Steinbruch 
vago 
Vago 
Daniel K:"ieger 
J.:>ão Agripino 

<Em 12 de de;>embl'o de 1953) 

~ecre:ãJ'5o. Auxil1al' Le~'ls1atjvo, PL~9, Jose 
Eélln õr; Quart~s-tei:,as ás 16,Or, hOtas. 

Ney PaSEOS Dantas, 

Kota: Vaga a. Presid2:nclR. 

CONSTITUIÇÀt;' E JUSTIÇA (11 membros) 

Titulares 

ViCtOl"lUO Fl'eire 
Lobao da Silveln),. 
Slgef :edo Pachec( 
WilS{)n Gonealves 
Ll'.u:: NetJ " 
Arg. de Fig ueiredo 

Bezer-ra Net.o 
DJx-Huit Ro.sa~() 

FINANÇAS (15 Membros) 

(Prcs. ) 

P3r", ios I 
P,sD 
P8D 
P.::;D 
PSD 
PSD 
PTB 

PTB 
P'l'B 

suplentes 

1. José Guiomu ~à. 
Eugêmo Barru;; 

3. MEnezes Panent.el 
4. AttíIlO Fontana 
5. Pedro LlldoVlCO 
1. Nelson Maculan 

(licenciadú) . 
2. LUla de Mat8s 
3. Amaury Silva 

(licenciado) 

Substltu~A)S 

Pessoa de Queiroz PTi3 4. Aurélia Vianna 1. Ed. Levi 
Jose Ermirio J Pl'B 5 Antõn:o Jucá 2. Melo araga 
Damel Krieger <Vice·Pl'es.) ODN' 1. Adolpho P~ranco 
Dinarte Mariz DDN 2. Eu1":c'3 Rezende 
Irineu Boanhàusen UtlN 3. J!Üo AgrIpino 
Lopes da C')sta. U DN 4. Milt-on campos 

T;tulares 

Jefferson de Aguiar 
:Ruy U8rneiro 
.Lobão da Sllve.ira 
Wilwn (j"mça.lves 

Suplentes ~ul)stnutos I Mem de Sá PL 1. Aloysio de Cárvalho 

V)Ce-PI2$:del1te) 
Josaph::t Mllnnho 
Amaury S"va tl.cencwdo) 
Beze;"ra Net<) 
ArtUr V;t'gliio 
Aloys.o d~ Carvalho 
Eurico He;~f'llde 
Milton Camp\.:'s (P'e.ó"denre . , 

P':::lD 
P~H) 

1'.':lD 
P':3D 

PbD 
~? t B 
P'fB 
p [.,3 

DiJ~ 
ú.JN 
UDN 

1. Menezes Pimenfel 
2. LeIte Neto 
3. Benedito Valladal'e5 
4. Aaràú Steinbruch 

5. Hertbaldo Vieira 
1. Arg. FIguell'eOO 
2. Sl.lvw Péricles 
3. Edmundo Levi 
1. Alamo Arinos 
2, Damel Kneger 
3. Joâo Agd;pino 

Melo 

S~;::""t'tá;··t.. Oflí!lal Leg.~lat.vo, PL-B. Rona.ldJ FerreIra Dias •. 
Rt'llUl"l~~",: QU3.1'las-l'cnus as 16.rQ nCill,s. 

~Tiw!ares 

Auro .M .• lIra Andrade Pres. P~D 
Canllio !\(IJueht da Gama P''!'I.{ 

, RUI Pa.;m2,ra UD;~ 
Gllbertu .Mannho p~D 
Adalbe~'t.:> Sena . P'rB 
Catt.ete Pmhe.fo P <~ 
J~Hl1t1"1l pa;enle 
Guidd Nlond.n 
VabCUUC'2r()>$ forres-

L'l:-J 
FhD 
P'l"'3 

S::-e,etfl."·.o. Dl'. Evandru Mende6 V;8,nna, DiretorGeral. 
;;:;Cl.l:J-,Oi·~. Qua ·ta·j'C,r8S às 10 horati. 

DISTRITO FEDERAL (7,Membros) 
,I !.u._.·o,;S Part.ldus\ Suplentes 

:r\lle:1p:,.~.' P .l11entel PSD L Piljnto Muller 
Peul'o L.llC!QV.co (,!ice· n c;:, ) - P::,u 2, Eugênio Barros 
LinJ di' MlltOl:; rP.esldenteJ P .. :) ... ) .j Hertbaldo Vieira 
OScar P.l EOS • P] B, 1. AarãQ steinbruch 
D~x~Iiuit RO$:l<l~ P'TB 2. Antõnio Jucâ 
Dlllade ~V1f!ril! UIJ:~ 1. Lopes, da Costa 

. Eur.cr. He<óeplle Ul)~, 2. ZacariaB de Assumpçúc. 

S-f'('.l'~:l: fI.. Ofic~al Leg:'..·: \tivo. PL-3. :'ulieta Ribeir odo.s SanWI. 
EeJlni~",..'i ~umt.9.·t01ras às lO· horas. 

ECONOMIA (9 Membros) 

'f.'ldDrf'S 

Fil:nb MUller <Fre.;;identr) 
EW.!:'!l1o ,B9.r -os 
AlÜ!:o f'untp .. na.. 
J05e U'.u·mal"d 
.Jos~ l!:rrntf.O (Vice.Pn>s') 
Nelson tl1acUlan (i:r.:ell..:.ádoJ 
JúLiO Le.l.e 
Ad llpho l' ,flnco 
LOpC3 da Co::;ta 

Pattf.1os I 
PSD 
PSJ 
P:3D 1 

p.;o I 
P!B 
P'IE 
PT13 I 
V"D." I UDS 

Suplentes 

1 .• lefferson de AgUiar 
2. sigefreao .Pacheco 
3. SebastIão· Archer 
4. Josaphat Marinho 
1, Qs.cAr passoo 
2 Bezerra Neto 
3. M.t~,\, sí'aga 
1. 11'<:''' Cândido 
2. ~aca ~ias de Assumpção 

SE ,:j etitr c; <~ uxilir.r LegislaLlvl). 
SEUlHÕt.~ .fêrç(\.",- feir3ci à.s 16,CO 

PL·10, Cid Bl'ugger. 
110ra5. 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros) 
suplentes .P l.d,:nus \ 

L P.:;D ! 
PS0 I 2. 
PTl3 L 
PTB :" 
UOS L 
UDN 2, 
UD~~ ", 

. Setl'etãilo: Auxiliar Legislativo. PL-10. Cid Brugger. 
Reuniõli5: Quartas-·feu·as às 1000 h'Jras. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 
Suplente:s Par~ldos ! 

PSD L 
PSD 2, 
P'5D ). 

I Tltulr.res 

Braç;f' I Ruy Carneiro (Vice-P~es.) Leite Neto 
- \-:ValfreUo Gurgel Lobão -da Silveira 

I Jose GUlOrnard , EugêniO Barros 
PSD 4. iXaul Giubel'ti Julio Lf!ite 
P'ô'B L V.valcto L:ma (Pres.) Aurélio Vianna' 
P'L'B Z. AmaUry Silva dicenciad.::t) Pes;wa de Quel':oz 
UDN 3. He:ibaldo Vieira.· pmtõnb Jucá-
I)1.>S I-EurICO 'Rezende Lepe.!'; da Costa 
VDN 2. A!!:tón;o Carlos Zacarias de A.ssUlppçã() 

SeC!eÜll~a: Qficw.l LegJ;lativo. PL-7, Ve~a de Alvarenga Mafr&.. 
Reuniõl:'s: Quintas-feü'as 'às 16,00 to.ras. 

POlíGONO DAS SECAS' (7 Membros) 
Titulares 

WU€on Gonçalves 
Ruy carneIro (Pres.) 
D;:->:·Huit Rosado 
Heribaldo Vieira 
,'O~ê Cânclldo 
AurellO Vmna (Vice~Pl'es.) 
,).:'Urte Mal'lz 

r'aJ t· .. ios 

PSD 
P':;D 
prB 
:PT3 
U!J.N 
PTB 
UnN" 

Suplel~te.t 

1. Sigefredo pacheco 
:.l. L{'ite Neto 
:5. Argemil'o de Figueiredo 
4-_ 11..'1:on de Melo 
5. Julio Leite 
1. João Agrip;no 
2. Lopes da Cost.a 

I 
Secre .. fl~··ll. AUXiliar Leglslativo PL-9, .J. "Ney Passos Dantns. 

. Rt1,lniõe,,' QUintas-teiras às 16.00 horas, 

REDAÇÃO (5 Membros) 
TituLares 

Walfredo GUl'gel P!3D 
Sebastiáo Archer p",J) 
D:x-Huit R:Jsado (Pr€>s,) PTB 
Padre Calazans l Vice-Pres UD:-t 
Júlio Leite OD:il 

SuplentGS 

1. Lobão da Silveira.. 
2. Jose Feliclano . 
1. Herlbaldo Vieira 
1. João Agnpino 
2. Posaph<l.t Marinho 

Sccre:3i' .. a: Oficial Legislativo. 
Reuniões: 'rrç.aS-felras às 16.00 

PL-B. Sarah Abrflhão. 
horas. . 

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membros) 
Titulares Partl.aos 

Benedicto Valladares 
FJ.1into Muller 
Jeffe-rs"Jn de Agüia:- (/:'l'oo.) 
Aarão Steinbruch 
Pessoa de Que!rQz (Vlce-Pl'es) 
Vívawo Lima 
Oscar Passos 
Antón!o Carlos 
Jose Cànc}:do 
Padre C:11azans 
.'\r110n de Melo 

PSD 
P..sD 

í-'.:jD 
PSD 
./:' IE 
PTB 
p·m 
UDN 
UDN 
lJDN 
·UD:; 

SuplenteoS' 

L Menezes Pimentel 
2. R lU' Carneiro 
3. Jose Gwomard 
4. Victorino F:eire 
1. Arge!mro de FigueiredO 
2.' AnrolO Jusá 
3 Vago 
1. Daniel Kri€g~r 
2. Eurtco Rezende 
::3, Joan Agripino 
4. Mem de Sá 

Eecl'etâr;v: Oficial Legislativo, PLM 6, J. B, Casteion Branco.· 
Reuniões. Quintas-fern.s às 15,00 horas . 

SAúDE (5 Membros) 
Tit.ulare.s Suplentes 

Pedro Lud:::vico Pb;J 1. ~ugénio Bnrro::. 
Sigefredo Pacheco ?SD 2. Waufredo Gurgel 
Dix-Huit RO€ado IVice-Pres) P rB 1. Antólllo Jucá 
Lopes da Costa tPl'esidente.1 nDN L Dlna~te Maflz 
Miguel Couto PdP 1. Raul Giuberti 

\ 

Se!'ret1.ri{'l:· Auxiliar Le~j:;lf'ltivo PL-lO Eduardo Rui Barbose.. 
Reuni es: Quintas-feir~ à.s 15,00 horas. 

.7 

:.[ 
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SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
Titulares 

José Guiomárd 

Pa! tidos 

Victol'ino FreIre 
Oscar. Passos 
Silvestre péricles (VICe·l'es.) 
lrineu Boanhausen 
Zarcaias de Assumpção lPres.) 
Raul Giuberti 

PSD 
Pi;::> 
P'fB 
PTB 
lJON 
OUN 
PSP 

Suplente" 

1, Ruy Carneiro 
2. Attílio Fontana 
1. Dix-Huit Ro~ado 
2. Vago 
1. Adolpho Frane::> 
2. Eu:ico Rezende 
1. Migt~el Couto 

SecretáriO: Oficial Leg'islati\'o. PL-8, Alexandl'e Pfaender. 
Rfunióes; Qujnta.s~feiras às 1700 horas, 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
Titulares Suplentes 

Leit.e Neto (Vice~Pres.) PdD 1. Victorino Freire 
Sigefredo Pacheco P~""D 2, Bened.cto Valladtues 
Silvestre Péricles IPre.s.) PfB 1. Edmundo Levi 
Nelson Maculun dicenciudo} PTB 2, Antón,o Jucá 
Antônio Carlos U'D~ 1. Dinarte Matiz. 
Padre Calazílns UO\f 2. LopeG Costa. 
A13ysio de Carvulho PL 1. Me mele Só. 

, 

Dec:'etnno: Auxiliar Legislativo, PL-9, J. Ney PRs.':OS DantOt"l', 
Reuniões: Quartas~felra.'i ftS 16,00 horas, 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 

(5 Membros) 

nhor Senador Sigefredo Pacheco,! mero 1.15-S-6~ da Sr. Senador Antt-
sprovttóc em 15 de aczemtlro de lHO JrIc.1t., io:provado em lO de :leze;n. 
1963. bro de 1963. 

Membros (5) _ Partido:! 

JOsé Feliciano - PSD. 
Slgefl'edo Pacheco (VicePr. , 

PSD. 
José ErmÍl'io (Presider.!e) - pTB, 
Lopes da Costa - 'UDN. 
Aurélio Vianna (Relator) - PSD. 
Seo;elário: Auxiliar Legista ~l \10, 

I PL~10. Alexandre Marque6 de Albu
j querque Mello. 

Reuniões: 2i;lS e 4as feiras às 14 
j horas. 

E) Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAiS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

Criada em virtude do Requer!lllf'n
to n'? 665-63, do S1', Senadvr ~ o.sé 
Ennírio, aprovado na sessão de 18 de 
setembro de' 1963. 

f Designada. em 19 de setembro de 

Membros (5) _ Parti( os 

José Felic:ar.,) - P3D. 
Ruy Carneiro - peD. 
Ant-ônio Jucá - PTE. 
Padre uatl:'zans _ DDN. 
Jo..<:.aphat )''Iannho - S lepw:h., 

H)· Para o estudo das. ~1"nsa
gens do Poder Execld:ivD re .. 

ferentes à REFO~1r,'A AD,. 
MINISTRATlVA 

Cria,cla por iniciativa da CJnl(lrG. 
dos Deputados aprovada pelo Sen.ldo 
em 1.12.1963. 

Membros na) Pal'tidc: 

Senadores: 

Wilson Gonçalves - PSD, 
LeUe Neto - PSD, 
Sigefredo Pacheco - PSD. 
Argf'tniro de Figueiredo _ pTB. 
Edmundo Levi - PTB, 
Adolph'J Fl'anco - UDN, 

Titulares Pal"ldos i Suplentes 

Jefferson de Agu~ar 
Filinto Ml1ller 

Su1Jst .. t'AltOS 
1

1963. 
(Pro:'rogada em virtude do .::t81ue

rimento n9 1.159-63, do 81'. Sen.ldor 
Mílton Campos, ~rrovudo na tiessão 

João Agripino -' VDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 

JOsé Felicülno (Pres.) 
Sebustlão Arche'l' 

r'SD L 
P.:3D 2. 

Be~erra Neto P·-l'B 1. Silvestre Péricles 
Mlgl,l.el Couto Uno de Matos rrB 2. 

lrineu B::.rnhausen (Vicc-Pres) ,J ;)?{ 1. Zncar!as de Assump:;:io 

A) 

Secretfil"O: Oficial I:.egisln tiv:>, PL-8. Alexandre Pfaender. 
Reuniõe-s: Quartas·fel~as US 163)0 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

Para Revisão tio Projeto que I 
define e regula a PROTE-, 
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Wih-on Gonçalves - 'P"SD. 
Al'thul' Virgll.o ~- PTS. 
Edm UlWo LeVl - PTB 
A:dolpho Franco _ U"DN. 
Euric:l Rezel1cle (VlcePret;:den '{,l 

UD:-.l. 
Criada em virtude do Requer::u::-nto Josapnat Marinho - S '1:\ 2!h~a. 

de 10 de dezembro de 1963, 

Membros \9) - Prst:dos 
José FeUclano _ PSD. 
Attlho li'ontana - PSD. 
E,'ugênio Banos - PSD. 
J~sé Emurio (Relator) - .P'l'B.· 

I 
BezelTa Neto - FTB. 
Melo Braga --' P'l'B, 
Lopes da Costa - UDN, 
Milton Campa.s (P:esidf!ntel 

iUDN. . 
I JúlJo LeIte (VJ.cePr.) - PRo 

I Secretal'to: Auxlllar Legl;;al.~l"o 
PL-lO Alexandre Marques de f....tou~ 

- querque Mello. 
Reunmes: 5% fe!l'a6 às 16 horas. 

Jooaphnt Mar:nho r- Sem le6"'!1,la. 
DeputadOS: 
Gustavo capanema (Presidente) -

PED. . 
Aderbal Jurema - PSD. 
Laerte Vieim - UDN (Sub<:;tj'-uido 

pelo eputado Arnaldo N:lguel:al. . 
HeltOl' Dias -- UDN. 
Daute] de Andrade - PTB. 
Al'naldo Cerdcira _ PSP. 
Juarez Távora _ POC. 
Ewaldo Pinto - MTR. 

----.. _---
COMISSõES ESPECIAIS 

PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUICAO 

lV 48iH;~ do 81' Senador \IWon Secrettmo: Oficia! ~'-itSi,It..VO, __ ._ 
Campoo, upl'Qvad:)' em 20 de jancso t PL-ti, 'J. B. Castejon Branc0., . ,.. I) Projeto de En"lEmda à Cons .. 
de J962. - -- I F) Para estudar a sltuaçao dos tituicão n~ 4/61 

De,ignada em 22 de novUlJro de C) Para o .. studo dos efeitos TRANSPORTES MARITI- .' ." ' " 
1962 da INFt.ACiiO E DA POU-P MOS E FERROVIÁRIOS I tQUt, mSPõE SÕI\IlE \E:<CHlf.:'i-'. ... "I TOS DOS l\J.'\GIS'l'HADOS} prorrogada ate 15 de d(>:oICrnb~-o ce CA -RIBUTARIA E CAM31AL 
1963 em virtude do f{equel'lmeo.{) tlU- ~ ~ Si A, Criada em virtude do Requ{'r"ne:}: Eleita em 27 de junho de 1961. 
mero 793-62.. ap:ovado ('m L! 1~ v€- So RE AS EMPRt:..SAS PRl~" to n.>;> 71.i2-63. d::> Sr. Senndor J~),<:e I 

d - d d PrOl'l'Ocii1da: zembl'o de 1962. I vADAS ! Emm'lo, aprova o na-.ses.sno e 13 e 
C::>tnpletada em 4 de janeiro de I , novembro de 19S3. I - ate 15 ele dezcrnbro de 1913'2 Of"() 

196~, com o. dCIHgnação dos ;;~tH)v·;e., I Cnu.d~.~!fl ,:st.ude do ~f>que!.imen- 1 Desi nada enl 13 de novembro de r Requerlnwnto 609-61 apr. em H de 
Senadores vasconcelos '1'o1'l'.:'s e!, to, 1.1) 03!-o.1. ao Sr. Sena_ao:, LTvU~·e..1 i !963 g . I dezembro de 19G1. 
Edmundo Levl. VJel:a, aprovado na \essa:) de ::l de, . _ até 15 de dezembro de 1%3 Pf'10 

P d t · J- d d h ~~ agôsto de 1963" I prorrogada até 15 de dezembro rte ReQue:imento 779-62, apr. em 12 de 
rorrogn a a e i) e eZem .... I'{) ve, 1.64 vIrtude do R quel'i lwtlf,Q I ,- d 1 62 

11'64 em 'virtude do RequerunE"lt~ }'ll-! Desionada em '8 de aoósto de 'Q63 ,em e I.. zem .... l'O e 9 . 
.. " ~ '\ lo ....~ • I n9 1.162,63 do SI', Senador JUl:o 

mero .1.Hl8~63, do Sr. !:ienndor Mt't'e- ProlTogada em vlrrude do Requeri-! Leite. aprov'ado em 10 de de~ef~lO':o - at,<' 15 de dezC'mbro de 1964 pl'l() 
zes Plmentel, ap·~ovado em 15 ,te re- menta n;! 1.161, de 196;1, do ::::ef'aor de 1962. I Requel'lmento 1.138~63, apr. em 16 (1e 
~emlJro. de 1963, Senador AttillO Fontana. apr(JvnJo d,pzembro de lS63. 

Membros 11) _ Partidos l,em 10 de dezemhro de 1963. Membros (5) - pnl"tldo.s COUlpletsda em 29 de outub:'o Ife 
Qilbe:'to Marinho _ PSD. Membros (5) _ partidos Attíljo Fontana - PSD. 1962, 15 de maio de 1963 e 23 de ::Hml 

Sigefred'6 Pachec~ - PSD. de 1963 
Menezes Pimentel - psn. Attilio Fontana _ Presidente JOSé Ermírlo _ PTB. ' 
Heribuldo Vleu'a - UDN. PSD. Irineu Bornhau~en _ UD~. Melllbros (16) - Partidos 
Milt.on Cnmp:Js - UDN, Jo.sé Feliciano _ (Vice-p_r.) J'J' r F- PR J f d . SD VasconceLo..') 'l'On'OO' _ PTB. PoD, U 10 >->,e vc - • ef euon e Ar~U1ar - P • 
EdnlUUd{l Levi _ PTB, Secretário: Auxiliar Legi.,l'l.f'v() Lobão da Silveira 123 de atJl':l de 

Jo:.é Ermida - Relnto: - P·I'B. PL~10, Alexandre M. de A. Mi'llO. 1963; _ p::;O, 
Aloysio de Oarvalho - PL, Adojpho lTlanCa .--: UDN. Ruy Cal'neiro _ PSD. 

AUl'd.o Vianna - PSD, Benedicw Valladare6 _ PSD, 
... Secretária: Oficial, Legis!J.Liv{), a) Para o ('studo da situação \Vilson Qonçalves 123 de alYd de 

B) Para estudar a sltuacao da' PL-3. Julieta Ribelro dQ€ Santos. do CENTRO TECNICO DE 1963l - pSD. 
CASA DA MOEDA" I - - Daniel }{riC'!H"l' - UDN. 

. AERONÁUTICA E DA ESCO- Lope. da COsta <29 de outub.o de 
Criada em virtude do Reqllçr.i1Wn~ D) Para estudo das causas que LA DE ENGENHARIA DEI 1962) ~ aD~. 

to n'? 561·63. do Sr. .sellador ...... i!'I",._] dificultam a PRODUÇÃO AERONÁUTICA DE S JO I Milton Campos (VICe-Pre.,lJC'd e) 
son de A&lllU'!', apr3vado em H '!~ t AGRO PECUÁRIA' ! - Hel'lbaldo í[.cl\'a - UDN. 
ng'ôsto de 1963. Designada em :lI: .ie \ . ~ ,e suas re- SÉ DOS CAMPOS Rm PalO1c.la _ UDN 
agósto de 191$3. 1 perclIssoes negativas na ex- 1 Sllvest!e f'er,eles \.23 de aOlll ce 

ProHognda até 14 de març'o ,je 1%4, poratcão t Cr,ada em virtude do Rl'<lUL'llJHf'n- 196.3) 
<90 d:as )em virtude {lo Rcqu-':e1'1.I.'n- \ ,." I to n" 768-63, do S1'. SenndÜ'r ?3.1'·{:' I Bf;"ZC'rlfi Neto (23 de ablll de HJlS) 
to número 1.160-63. UO SI' ~cllad'Jr Onada em vIrtude do Requcl"mm- Calazan6, aprovad:l na se",sJ.() :tE- 13 _ pTB. 
Jefferson de Aqulal. aplo'l3do em 10 'o n° b,(j-63 do Sr, Senador ,J .se de: novembro de 1963, I Afon~o Cf'lw _ PTS. 
de dezf'mJ)t'o de 1963. -/ ~~~II:í.. ;:.pr~vado na St~3J..o de ;H! (Je D€5Jgn;da em 13 de novembl'? (1(' NOb~leira da Gann - ?TB. 

Mem'.'o' (7) _ Pa·tldo u..,osto de 1903. 1963 I Bllro~ CU'valho - PTB. 
;:, ,S DeSl~lHlda em 22 de ngôsto de 19·i3 . , Al{\y~i.t,) ne C:uv:'<lh'J tPre.ilJ.cotS) 

Jeffel'oon de Agu.!.:JJt ~f'\'~S.\d.,.t..}'..e -I PW7TO";ff\d,1 por 1 nno. em vlttll1e Pl'ono~ada até 15 de dr;.,emloro de' _ PL, j 

PSD. ,Cio Requcl'lU!Cnto 119 1.19'1·63 do SE'- 1984 elll virtude do Rcqusr.mfllto OUal l\ícm de Sá - PIo. 
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L) Projeto de Em.enda à COI1$.\ -- até 15 de dezembro de 1964. prlo I Menezes Pimentel - PSD. 
tituição' n9 9/61 . Req. 1.143~63, apl''Ovad.:) em :'0 de lvtiltQn Campos - UDN. 

. •. dczemol'o rlç 1053. . Heribaldo Vieira Vice-Presidente 
(QUE DISPõE SôBRE AS MATf.:- . (QUE MODIFIC,\ O R~GIME DE Com?letada ~m 29 qe outub-~'o .á~ UDN. , 

lU!tS DA CD,\iPE'f~~CI/i PRIVA- DISCRII.\UNAÇ'AO DAS RENDAS) ,1952. 23 de abnl de 19u3 e 22 (!e JI4- Eunco Rezende (23 de abri ide 
TlíV."i. no HENAllO, H-~CLUINPO. . _, lho de 1933. ~ 1963) - Relator - UDN . 
.AS D.f<: i..' .... O;UR A EXONER"iÇAO Eleita em 2Q de novembro de 19tH. ,"' Silvestre Péricles (23 de abril ele 
DO~ C~IEFJl:8' [h, MiS_DAO DI- Prorrogada: Memblos - Parbdos 1963) - Presidente _ PTB. 
)l'Lú-r,lA'HC!\ PERJ\'VJ\'.tY'fE E Jeífel's-ol1 de Aguiar - PSD. Nogueira da Gama - pTB. 
J\PàüVAl;' O E§'I'rll.n1!:!.EçlI~IEN~ - até Ui .. de dezembro de 1962. p('lo . , i' .' Bar:::os Carvalho - PTB. 
'lO O hOAil'iJ'rU'.I'·U'O E O REA-' Requer,meU\..O 6-.1<1-61 ap;:nvaçio. ern 14 !VllsQD qo.waJVes (23 de ablll de _<\loysiO de Ca:rvalho~- PL. 
T1ÜÚ.t:i·rrO DE R~LAÇ()ES Dl-Ide deU?,-bl'o,deJ961; ,l!}o3) .. - ~~~', '. -Lino de Matos - PTN. 
rl.ül'Vià'rICAS COM PAíSES 1:S- '- ate 15 ae o.ezembro de 1963, pelo R~~, C .. l l1 t::I!O -:-- PSD. João Agripino 't23 de abril de 1963) 
'l'N.AKGE.Ht03). \ReqUertmento 782-62.a.provad.f! em 12 ... Lo.nft:l da_ ::::l~Velta - PSD. _ tJDN. 

, . de de<lembro de 1962' GIll.do M~!ldm l29 de uutu~ro de O . 1 K . DN 
~le"ta em 4 de ou~ubr oo,c 1961. . ~ até 15 de de'!.embro d'e IBM, pelo 1f162l _ P...>D,. ante neger - U ! • 

Pror.rogt;.aa: Requer.mento ,1.141-G3 ,aprovaào ('Dl lVIll~~~m Ct11rlpOS - UDN. 
- ate 15 ·de dezembro de 1962 pelo (Ile de·dezembr~ de 19"'33. t Heribaldo Vieira - UDN. Q) Proj€'to de Emel1da à CD11S~ 

8equenment<:l 30'7-61. apr. em 14 ·de; - _. LoPes da Costa - UDN. 
d€:,Zl;'nlbro ~e 19ô1; . . ~ I" ~ I Membr~s 116) - partldos João Agl'~pill0 (23 de, abril de 196'3} . - -tituição nC? 3/62 

- até 1<> de dezem.b1o de 19::13 :;C10 Jefferson de Aguiar t~3 de abril - UDN (AU'l'OItlZi\ O TRIBUNAL SUPE-
R.eQ, 1.1311-ti3, apr, em lO de dezem .. de '1963) _ PiSD. _ Eur:.c!) R~zende (23 de abo:'U de RIOR' EI.EI~~ORAL A FIXAR DA-
br'o de 19':;3, .. I: 'Menezes Pimentel PSD. Ui63l - UDM. TA PARA A ~EALIZ,AÇAO DO 

~:;mp~etadu e~ 29 d-e ,?UhOIO de I 'FUinto Muller _ PSD, .1 s.nvestre Péricles <23 de abl"jj de PLEbI8.CITO PRE\l"ISTO NA 
1902 e .:.4 de ab.lJ de 196w. Guido Mondin ~29 de outul:Y.'o de J 1963) - P't'B. EHItXlJA CONSl'I'ltJCIONAL Na 

l\1e:ubl'OS rl6) - partidos . 1962) _ PSD. Nogueira ,da Gama' - PTB 4. - A'.rO ADICIONAL), 
Mentze,., P .. rnentel - pSD. Ruy Carneiro (23 de abril de t:!õ3 Barros Carvalho - PTB. 
Wllson Gonçalves t23 de abril de _ PSD, Alcysio d~ Carvalhp - PI1. Eleita em 10 de ·juUlo de 1952. 

1903) _ p.:-e.!;idente - pSD. Dan.iel KJ:ieger fRelâtor) - OiJN. Miguel co~to -:- PSP. Pl'orogaçã{): 
Lobão da silveira - pSD, Eurico' Rezende í.23 d'e 3!:)l'U âe Cattete Pmhell'o (23 de abril de " 

. J . n 3 19 UD!)· , , 963) . PTN' - até 15 de ckzembro de 19õ3 11~J{), Ruy Carneiro (23 de abr.'l e l.;\j ) 63) - , . 1 .. - • __ -._-' _ PSD. - Mílton campos _ UDN. -~, Requernnento 787 ... 62. aprovado t~m l~ 
- d ib - N .de dezembro de 1962, -

GUldo Mondin ( .• de outU))ro e Her aId,:) Vieira - UD . O) P"oJ'eto de Emel1da a' COI1S" 
R - P 1 - UDN I ~ ..,..' até 15 de dezembro de 1&6-1 pr:l0 

l '~') _ PSD. UI a m~lra - . R . 
fT'>r '1 d !l 3 d b·l d t't 'çã o 1/62 . _equeninento 1~146, a.provado '.!m 10 
EmÍco :-te:l;ende J~3 ,de abri e Amaury S' va - '2 e a 1'1 e I UI .o n·· de dezembro de 1963. . 

l!S3J - UDN. 1963) - P'I"B. I (OBRIG!\TORIEDADE DE CONCUR Completada êill 23 de ab.:-D de 
. -Daniel Krieger - UDN. Barros Carvalho -:- PTB. I SO P \.RA INVESTIDURA EM 1963. 

Milton Camn-~s (Vicc-E~re;;;írJ~nte) A:gemiro de Figueiredo - pTB. l ~ ~ 
P . Bezerra Neto 123 de abril de 1!i63 CARGO INICIAL DE CAttREII .. A Membros - Partidos 

_ U DN ' . ~ E PROIBICÃO DE NO!HEACÓES! ~ 
'Herfoaldo V~ejra·- UDN. - P'I'B. ~ INTERINAS'. ~ _ '\ Jef...elson de Aguiar - PS .. 
Lopes da C03ta _ UDN. Aloysio' de Cf!.l'valh(f:- PL~ ) - WIlson GQUca1ves (23 de aJfll de _ 
Silvestre Péricies , ....... ) .F!'B' Lino de Matos -:~PN. Eleita em 10 de majD de 1962. 1963) - PSD: ' 
Vivalda Limà - PTB. 'Prol'roo'ada: ,1 Ruy_ Carnel~O -:- PSD. ~. 
Amaufy Silva' <24 de abl"il_ de !963)' . E a' C' ~ :- - /. Lobao da SlIvelra - PSD. 

_ PTB. " M) ProJeto ,de menda on$-. - até 15 de dezemb:-o de 19'62, r,eJo MCl}ezes Pimentel' - PSD, 
Vaga do S-enador Pinto Fenelta ti/(Uição nC? 10/61 "-Reqc 785-62·".aprovada em 12 df' de~ Leite Net:) (23 de abril de 1963) '-

(2J de·abtn de 1963) - Rela~or - zembro de 1962. PSD. . ~ 
F'l'E. . lAPLICi\ÇAO ·DAS COTAS DE IM- - ate 15 de dezem"i)ro de 1[!(j3 pejo Milton Campos - 'UDN, 
~Aloys:o de canalh.:> _ PL. . POS1"OS. DESTINAD.<\S AOS 1\1U- Req. 1.144-63. aprovado ·em·1Q de de- Hel'ibaldo . Vieira - UDN'. 
Lino de Mãtos _ PTN. NICiPIOS}. zembro de 1963. . . JoãO Agrjpino (23 de· 'abril de 19(3) 

Elêita em 28 de de:7'.embro- de 19ô2. Completada em,23 de abril de 1963. - UDN. 

K) 'd E d'" Cons Eurico R,ezende (23 de aorj} ·de . Projeto·. e men a a ~ Prorogad:t~· Membros -- Partidos 1963) _. ODN, 

tituição nl? 8/61 _ até 15 de dezembro· dê ·1963 pelo Jefferson de Aguiar -"' PSD, Daniel Kriege,." - UD'N'. 
IS"'ÕBRE L.,XO~ERAÇ:~O. POR PRO-:- Req. 783-63 aprovado em· 12_ de de- r ,WíIeon G::mçalves. (23 de abril de _ Silvestre Péricles (23 de abl'll Qe 

rOSTA DO SENADO, DE CHEFE zembl'o de 1962. 1963) - pSD. 1963) - PTB. . 
Di:: l\1tsSit.O DIPI,O~\IATICA DE _ até 15· de dezenlbr{) de 1964 p~lo" Ruy .Carneiro - P$. t Nogu~ira da Gama - PTB. 
CARá'i'ER PERmANENTE). Req. 1.142-63 aprovadO em 10 ~b ou- Menezes Pímentel - PSD. 1 Barr.os C~U'valbo - PTE. 
. ' '.. 1961 \ tubro de 1963. , " Milton Camprui - UDN. Mem de Sá - PL. 

Eleita em '5 de outubro .... e • Completada. 6m 30 de março de Heribaldo Vieira - UDN. \ Aarão Stei.nbruch·_ MTR. 
Pr Ol ro da . d b d Euricó Rezende (23 de ab-,n de . , 

011' Ó"·· b d 1962 J 1962, 29 e ouLu 1'0. de ,1962 e 3 e 190"3) _ UDN. i 
_ a t-e lô d~ dezem f(j e , oe o I abril de 1963.. R) P • . . . 

Reque:imento 6I}8-61..apl'ovado em 14 . .. . J{)ão Agripino (23 de abril' de U.153: rOjeta de Emenda à Cons-
de janeir3 de 1961j . ' Memb.·~.:s (16) - Parbdos ~ - Vice-Pl'esidellte - UDN. fit.uição n q 5/62 

_ até 15 ,de janeiro de 1963, pela Jeff~r$on de Agut~r' _ PSD. Daniel Kneger :....- UDN. 
Requedmento 781.~L'2. a'provado em 12 Wilson Gonçalves (23 de abril de Silvestre Pél'icles (23 de abril de' ID1SPõE SoBRE A ENTREGA AOS 
de ,dezembro de 19ti2; 1963) _ PSD. . 1963) - PTB. MUNICíPIOS DE 30'Tn DA ARRE-

_ até 15 de dezembro doe 19M, pelo RUy Carueiro~- PSO. Nogueira da Gama _ PTB. CADAÇãO OOS ES'l'ÃDOS QUAN':' 
Requerimento 1.140-63 ,aprova·do em Lobão da SiJvejra _ PSD. Barros Carvalho - PTB.· DO EXCEDER J).S REND.4S MU-
lO de dezembro de 1963. Guido Mondin ~29 de outubro de Aloysio de Carvalho -' PL. i" - NICIPAIS). 

'Oomp:etáda em 30 de março de 1962) _ PSD. Aurélio . Vianna (23 de abril de Eleita em i3 de setembtd de lR-62. 
1962, 29 de outubro de 1962, 2::1 de "Milton Campos ,.:- UDN. ,1963) - Relato: - PSB.' . '\ 
abril de 1963. Heribaldo Vieíra ~ UDN. . _. -- /' Prol'r-ogada: 

Membros (16) ..:..- partidos. LOPI:!S da Co;Sta - UDN. . . P) Proj~t.a. de Emenâa"à COIlS- ~ a~é 15 de 'dezembro de 1963 pelo. 
Menezes pimentel _ Psp,., ," Joã{) Ag'l'ipmo , (23 de abl'il de 1ge3) tituicão n9 2/62 'c Requel'lmento nl? 1.147~63 aprovado 
:Ruy Carneu'ó \':3 de ah:il de 19~3) - UDN. .. em 12 de dezembro de 1962; 

_ Presidente _ PSD. Eurico' iRezende (23 de abril (Te (INSTITUI NOVA DISCRIl\IlNAçAO - até 1b de dezembro de 19-64 'nelo 
Lobão da Sllvelra __ PSD. 1963) - DDN.' . DE RENDAS EM FAVOlt DOS Requerim~nto 1.147-6 3aprovado' em 
Jefferson de A'i!uiar 1..23 g.e abril 00. silve.'itre pél'icles (23 de abril 'de 1\ZUNICíPIOS). 10 de dezembro de 1963 . 

. 1963) _ PSD. 1963) - PTB. - Eleita ·em 23 "de malo de 1962. C'Jmpletda em 23 de abril de 1063 •. -' 
Guido Mondm (29' de . .a{ttubro de oNgur&ra; . da Gama - PT13. Membros. - partidos 

1962) _ PSO.· Barros taxvalro - PTB_ 'Prorrogação: . Jef~erson de Aguiar - psn. 
Daniel Krleger _ tTDN. Josaphat Ma.rinho' (23 de abril de _ até 15 de dezembro de 1963 pelo Ruy Carnero ,- PS.D. 
Eurico Rezende <23 de abril de 1963) - S, lego Requerilriento 786-62, aprovado em 12 Lobão da Slvera - PSD 

1963) ...:.... UnN. Aloysio de. carvalho - PL.. .. "de dezembro de 1962: Wilson GOnçalves (23 de abril de 
Mllton Campas - UDN. Lino de Matos - .PTN.· ~,até 15 de dl:!zembro de 1964 1)(\}0 1963J - PSD. 
Heribalful Vieii!.t (Vice~Preslde:nte) Requerimento 1.145.63 aprovado em Leite Neto (23.4.63) - PSD. 

UDN ) P .. _- dE' C 10 de dezembro de 1963. Menezes Pimentel ...:.. Presidente 
-. N N, rOJeto e monda a 0118- Milton Cumpro - UDN. _ ' ' 

Lopes às. Costa - UD . . _ o 11/6 Completada. em 23 de abril r1e Herlbaldo Vieira _ tJON. 
Vaga. cio Senador Pinto Fe.:reu·a titUlçao 11· 1 1963. Josaphat Marinho _ l23.4.6::1) 

(23 < de ·abril de 1962 :- Relator (CRIA(.~AO DE NOVOS· . Membros ,-! Pal'tidos Vjce.-Pre.sidente -- UDN. 
PTB. MUNICíPIOS) , . Daniel Kl'ieg-er _ UDN. 

Bezerra Nero (23 de abril de 1963). . Jeffersc'n di Aguiar - ·PSD. Vag~ do Senhor Pinto Ferreira, 

_-A~~~Y Sllva (23 de abril de !963) :~;Og:~ã::8 'de março. de 196? 19~~ls~ p~~~çalves (23 d.e a.brll de (2~'r:l~~) R~ze~.(23,4.63) - ODN.· 

-- PTB. . . . RUy Carneiro ,- PSD. Nogueira da Ganl,a - PTB. 
Vivaldo Lima _ PTB, - 'até 15 de dezembro de 1963 pelo Lobão da. Silveira - PSD. Barros Canalho _ PTB. 
Aloysio de CarvaJ.h.o '""'"' PL. Req. 794·62. aprovado' em 12 de tk- . Leite Neto f23 de abril de 19$3)' Mem de Sá - PL. 
Líno de Matas -- FTN. z~bro de 1962. - PSD. Migu.el couto (23.4.63). _ PSP. 

Projeto de Emenda à Cons
tituição 119 7/61 
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S) Projeto de Emenda' à Cons- 51lveslr. Nrldes - PTB I Y) Projeto de Emenda" Cons-l 
I AIgel1l.r-o de Flguelredo PTB . . - t'l 5 '6 

tituição nÇ 6,' 62 Eurico Rezende {23.4.63t UDN tjtwçao t1'l" t 3 
tA12Mr::NT.\ PAR.A C'V"ATRO O S1}-· MJlton campos - UDN DIS~õ~ S() E O lO-TO DE " D3.ru?l Kr~e2:el' _ UD~ ~ JC &j 8R. :-'11" ;, 

nrE::'o D~ rt:::.?:t;:S~Jl.'.1::\i"'":i'ES Joss:o. hIlt :I_iãr~nho _ S-e.J1 Lt'::en{h VliNDAB E CO.:S~G~AÇo~s 
nos ESTADon E Da D'i:.imlTO -
F:t:.:;:!RA!. r:o SE:~"'lli:..o). A:oys:o de Clrva!ho - PL 

'Eci.o. em 13.9.e2 V) Projs1:o (~a En-:e:1da à Cons-
P.c:-ro6:ada: I tH:uicK.o n~ 2;53 
- ate 15.1263 pelo neql.i:'J'lm?nto c~::::n:-:::-;o :B:;:~ P~~:<":J:::!:;:>.'lDZ) 

9J-~2, ... o:·OVJ~o €!J1 12.12.62; 
_ a ~ 15 12.t4 p~.o I~~qut..ILnE'nto DêSi2"nados em 23 .1.~J 

I 1 :J-63. C.F'::v;l.(~O (nl 16.12 63 I pn:.trcgnc.a: 
C",l.~p.ef Aa eI..:l 23.':'.63. _ a!é 15 12 e4 ~::;o R~!'J':~rjmfnto 

:':l.r:",r"3 _ P.:l::-L:":r-l 1.151-03. e.}},V'1~J ~'"':1 ~;.1".63. 
l;"::n',,-,:::; _ p_:" ' 

De:;::ptada em 31.5-63 

Pl'crrolTada até J5,12 6,1 celo Re
querimel1t-o número 1 151-b3, . aprQ
vado elll 10.12,63 

l\!€.!:1bro.s _ Par.id:'s 

Jeft..:rfon Cê Ag'.!:<:l' - P:D 
R'.l7 Catneir~ - PSD 
1,"1o,;}0 d., ti!ve:"a - p ..... U 
W~' __ -n dcl.r>"11~·:3 - r _"~ 
:,:::"!zâs L:·-_~r ':1 - P:":D 
I ~~:e I1z'o - PFD 
A-:1:::',.;:-Y E:lva - rr:-: 

p:..n, ,E; ,,·ta N('10 - P'I.:3 
I". 'fl~·J,a. ':0 B.'.1a-_ ... r r;'..·.m"~rto 

r 

r '~.-.-l~ .. _ PTB 
H Ar';::,uüro de Ft:';'.lNrFr:.f\ 

EJ;,cO R' c_:c e - eC~1 i\'. tu:1 C::::ll!)CS - U~:-i 
C;;.n"el K!'!t ':,er _ UJ~~ 
A'~·s'o d'" C'~··i""'~r.o - 'L 
J~:'~T-"h:.t- ~~,l .... ;:·f.h;· - 'E,.+.;- -n'" '"1cnda 

Z) Projeto de Emi'1da à 
titu':;ão I1 Q 6 '63 

Con3-

Das1gn!ldn em 2 ,lO, ~3 

ProrrociL.~O até 15_12 64 p::10 Re
q~-er:m~Jl o nc.mEfo 1 15J-63, aprova-
do eD.1 10.12 CJ . 

Membros - Partidos 
Jeffe!'son de Ag-uinr - PSD 
Ruy CarneIro - PSD 
\Vi!;;on Gonçah'es - PSD 
J02é 'f'clicinr.o - p::-n 
walfredo Gurgel - PSD 
Argemiro de Fl3'ut':r-e-no - PTB 
B~z;erro. N~t{) - PTB 
Sl1vf"3tre Périrles - FTB 
E6mundo Levi - p1: B 
Eur:co Rezende - UDN 
M~;ton Campos _ UDN 
No:'slo êe caI'\'a.lbo - UDr... 
Af{):Ps(}.~ Arlnos - UD:~ 
J'J')a.chat M'uinho ~ 2::.m Leóenda 
lia uI Giuberti - Pl...:? 
J':~ê Leite - PR 
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Bezerra Neto - PTB 
r.JtDhndo !Je\'1 - PTB 
A.rgemiro .li'iguelredtl _ PTB 
Melo Braga - PTB 
Enrlco Rennde 123.4.63) - 1J!:1"f' 
A~oysio de Carvnlh.J - UD:-': 
Afun.:io Arinos _ UDN 
Josaphat Marinho .- P..?1..i ~'.l· 

f'<?!~ L?~t-nda. 
lI. ;'1:' ... :0 'i,: :ann:l - PTD 
Ju;:o V;;te - pa 

1") ?;1-,a r':",l:,'ar a n~:"L!~ .. o. 
r- :~o C:'::r.10 [-'-::':.:-::1. c:~) 
r - ::'''('11 d~ cc:>:-:: ::~:l,1L:-~ J 1 

(:"3 :;:í;'içC:J; ç .. : ..... CQ:; c o. 
i:.,:"'I:lr'~:::gEo de ch;:"-'1'3 ';1 

RÇ,J p::.ra a Cia t:c!cr:'(4 
gba i·Ja~:onal. 

Cr:ada pt!a Rcsolt:ção n;:'n1"'lO 11. 
de 19;}3+ a~útada pelO Senhor Ne."tJa 
l\-!R-::ulan 0 mais 28 Srnh:;res ótr",l
deras \ap.'êSenL'~'Ca em ~O d~ m;dQ eJ 
1!;'B3, , 
D~gnaC.'a em 31 âe maio de 19('.3 

- Prazo _ 120 draB, a te 28 ôe bC'" 
tembro de 1263. 

Prorroga da : 
- Por mais 120 dbs, em virtude 

da ap!"ovrçíío do R::-queri:n2nto nú
mero 655-63, do S:;nhcr S;nacor Joio 
A~rip1no. n 3 fr.:;<to c!s 18 dz se .. rn .. 
b1"O de. 1'JS3 121 hor;::s). 

- :r.::.r 1T.Q!s t.::n a::.o ,em v.rhdr cTa 
~pt';!";'::!.r.:'o eo Rt\!uer~r'1.e;}l, 'J r.Ú.l P' ') 
1.173~€3, c!o S:~or S::::-ac,:r I (He 
Net<J, no. s:::':o de 12 de t':;::-:.:blO 
o.e 1!?n3 

l::'~ml):'os - p:lrt.ic~is 

Jefferson de l.gu:ar - P3D 
L~;te Neto (Pr('~idenle) - PSD 
Ne1 <:'J'1 ~ !9.{'u!9.:n _ PTB 
J~:o AO"!';p'no cRt':aton - UD:r 
JCE;lt':;1t n:a:'inho - S:nl L~;:"l""a 
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Comissão Parlamentar de In
quérito, criada pela Resolu
cão n~ 32, de 1963, para 
ápurar irregularidades no 
Departamento dos Correios 

. e Telégra los. 
.A.~.x:o A ATA DA 6!!- R:Eu2'l'IAO. 

REALIZADA NO DIA 28.11.63, AS 
ZD,4'J HORAS, E, PUBLIcADA NO 
DIARIO DO CONQlRESSO NACIO
NAL, SEÇAO lI, DO DIA 4.12.63. 

1.UBI,ICAÇAO DEVIHAl\JEoNTl': AU~ 
TOR!ZIl.DA PELO PHESIDEN'l'E 
DA COMiSSãO. 

o SR. PRESIDENTE - Havendo 
número legal, decla~o uberta a reu
nião da Com:ssão Fô.rl::J.nentar de 
lnque.rito sõ'1:'e, o De;8.!'tamellto dc.5 
c~::eíos e Telé6~ar03. 

A palavln con.inu,). cem o Sr. Se~ 
lla:..o ... · Jeffcr20n de Aguiar. 

O . SE. JErFERSO~'1 DE AGulAR 
__ Se o d::-poente tem c.:nhec.nlí:::1,ü 
(lo B::letím -l.ufo:mativ() n\l 2 tia As
~C:;la~2o dos Se:\'ido:~s Po."l:1;s 'h:ic
g.,t.Lcos dJ D.strito Fede:'ll. 

(proced-e à le:!ura do Baletzm.) 

O SR. DAGOB"Er.:i.'l'O RODRIGUES 
_ ~cJ:a1ltt11a o 801etwt) - Tomei co
nhçJlll.1~nto dc.;>.te B-oletim. daio o ta.
to que êle encerrava, ,e man~lei abrir 
\.ltr.'J. f.:'nd;cânc:·.l. Mas f~ci)u cJmp ... o
vado que nâo houve nenhu:na h.rra 
fe;ta em carro cfl.:.:izl. em lO~)ll 00-
ciá1, e se trata ex:!lUSlvarnente de 
uma ilnr:v].~:;~o for.iuU!l "para com um 
I::::"!12;C:do aqUi de .Bl\:.sflia. 

Só p:Jf es~a rc.zâo e como se tl'uto. 
de um docurnento que não po(:e :so
fre.' nenhuma corÍ""teste.ção, pOl'q-G.e não 
tinha a!':sinatura, e t:::tmbém não se 
pa,,>::u na 6.rea anrnin:.strativa, lJ.·:::.d0. 
IIl/Ls t~nha que fazer do que não dar 
jmportânc 9., porque não pJ.~sava de 
uma intri?;ft for,i3.,da. E n1J.doJ. ha\"ia a 

. punir, ro:q~e o fato não ocorrera. 

O SR. EURICO REZENDE 
(dil21!do) 

"que tomou conhecimento da 
existê:lcia e circuitlçiio do B:le
Um c:mstante de fl.... 193, de:el'

. minou s· -aebrLura de sind:cllncia 
e. como ne5ta,1'i::ou· apurado, não 

. houve qU·3.1quer punição. esclare
cenc:o mais ainda não ter dado 
m210r importância ao boletim em 
virtude de falto). de autenticida
de". 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- P21'gunto se êle teve c:Jnhecimen
to do Baictim de fls. 194 da Asso
ciação, em que esta fa.z acusações, 
também. fiOS Srs. M"lssilon Nóbrega, 
Jair Tertuliano, Dalmo Gaspar e ou
tros?' 
. O SR. DAGOBmTO RODRIGUES 
_ Eu tomei condecimento dês,f,e bo~ 

letim. r.m·que sou homem ligado a to
dos êsses movimentos classist.ls que 
exist~m no Departamento. Entretan
to, reconhecendo que há mn processo 
em fOl':11ação das pessoa..,> ainda des
prepll"3.da"l para ê.:;·se tipo de luta. en
ten.Go que essas declarac;.-}3S. aindll 
que deformadas. são perfeitamente to~. 
ler8:l'C'·S', e como n:l0 trazem assina
tina l1fLO tem aUh:ntic:dade, Vamos' 
feehand:l 0S olhos enquanto não en
cef:am n0d'1 de ve":'r'!"J.deiro; são ditos 
de um lado. ditos de outro, e a..~im 
vai se prr,·ces.".ando o desenvolvimento 
do 9e.:s,!Ja1. 

'0· ;om, EURICO REZENDE (dita) 
.. . .. oue tomou conhecimento 

do bolet(m constante de fls. 194; 
qUe relativamente aQ assunto né
]e versado tem a esclarecer que 
é lun elemento afinado com as lu
tas cl·1.ssistns e. por is·so, t.em sóbl'€ 
o meJmo ~. d~vida c·clllpreensão; 
OUe. iQu:3.1menfe, não deu maiOr 
imt)o'·~ãnc:a so documento em 
v;ri·w'e da ausência de autenti
cl.dade" • 
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ATA DAS COMISSõES mitiram a a~-:)modação de todos 06 
decetis~as desabrigados. 

O SR. JEFFER~ON' DE AGUIAR 
_ No boletim se6'uinte, aliá3 de nú
mero um, da Assocíação dos Servi
dores Pos~'3.is, aLm do título "Trai
ção", outra vez, .:1. respeito 0:::'.1.- ques
tão das casas, b~ ums not.ícia mais 
grave intitulada: "Farra gO:-Gs.sa dos 
chefes'!, nOB. segu.nt.ss têl'mos: 

"Falta grave. que deve ser de
nunciaéü. foi ocon'id,J. nH Estação 
de Paragem, do D.C.T., p3rto de 
Sc'oradinho. O Sr. DelegadO Re
gional Fláv:o Machado d:Js San
tes comanda:"!::':) os subordinado.<:j 
em flag::,ante (esresn<:ito à famí
lia de um cole: a residente D-lquele 
10c·:;1. forreml -até de l11fld!'ug-ada, 
pondO se;'i?!p.::"!::lte em p~ri"o o 
funC:'UnamEnb daQuel'J. E,staç5.o. 
c.o:n re-su]tR(O imnre-,risto rara o 
pa!)el que desempenha no D. C. T . 
de BrasíJi.:t. 

A resp.eito é b::m frhar que um 
.O\'e:''lídor fOi obt+"'s.7o, sob pena de 
ser pun;do se não -!'~~95se o motor 
de luz c. fim de qUe ()s bons mo~ 
ços farre>?~ssm às c:·3.r2s. E tudo 
com vefcul0 oDeie.I. c!'ln ~asolina 
oficisl, com tj~jsl)al cficia1. 

Enquanto tal acerre, servidores 
que trft.b:'1lham até altas horas no 
s.etor terref,tre têm que voltar 
par,). SU'3.S· ca:-as a pé pOrque não 
elsr,c con0,uç'5.o da repartição. 

O novo Ministro àa Víação 
mande apurar a verdrde sôbre o 
que é acima ~xpo,>t.o .. é o qUE> de
sei"llTI cs bons funclOná!'ios do 
D:C.T.". 

Se. igualmente. o CeL Da<!oberto 
Rdrürues tomou conhecimento do 
c.o1p.,.tlrn. . 

O SR~ DAGOB:<G:TO RODRJGUES 
_ Tomei conh~rimento e sóbre o 
tne.sm0 t<>Jlho.:! PleSID'J re""JJ'9·~ta c:l,."d0. 
ao antel'i<or. Abri sindicâncm, trata
va-se de um batizado. um aniversário. 
o rapaz foi à. Sobradinho p·:ua essa 
fest'l .. 

O SR. EURICO REZENDE - ~~ 
éle falou f'nl "bl'utp farra". 

O SR. DAQDBI~TO RODRIGUES 
_ Ficou apuradO que não .houve far
ra, fOi uma fesh\ de batIzado, e os 
outros se aproveit,amm 4ê.sse fato -
o que aliás é bem COnlUJ."l;l na vida 
brasileira. - rara. se valer dISSO fazen
do uma intrha, Foi o aue fizeram. 

O SR. EURICO nEZENDE (dita) 
" ... que, do mesmo modo como 

nos coJ.<',os anteriores. tomou co
nhecimento do bole·t.im constante 
das fls. 195. determinou abertu
r'l de sindIcância e apurou que a 
aleQ'ada "bruüt farra do Sr. Flá
vio" fOi anena<; a sua participa
ção. -em comli-,ões normais, numa 
festo, de batiz3.do. tendo, porÉm, o 
fato sido exa rr er>3.do pelos colegas 
Que se antípat.izam Coln o referido 
Flávio: que. est!larecendo a res
posta anterior. tem dizer que o 
evento aU mp..Dcionado foi a co
memoração de um G.lliversário ou 
de um batiza ao, não S~ recorda 
bem" • 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
_ Coronel Dagoberto, pOde V. Sn. 
informar f,e há um comando unifi
cado que o-rienta a ação classista. 
un:ndo &5a5 nUfl<; Associações ~ As
~oriacão e i\ unl'io - que tem cOlU9 
Pres~dente. em Brasília, O 8r. Jose 
lVI·pio? . 

O SR. DAGOB,,'lTO RODRIGUFS 
_ Não sei Se dá êste comando uni 
ficado. com estatuto."", regras estabele
cidas, m~s é de se desejar que se e~
tabeleca. a. união entre é.sses gFupos, 
que vivem em rlisnutas "permanentes. 

O SR. JFFFl'.RSON DE AGUIAR 
_ Todos nós à"' ...... lamos união, har
menia, soljdarieáade e paz. Jru!.c, no 
r,:l.SO indagaria se há um. comando, 
uma at.uacãl) glo-h3.1 dessas duas asS"O
dações ·sob essa denominação: "'Co
m,:lllõo Un;ficad~". 

O SR. DAGOBEIRTO RODRIGõ'ES 
_ 8r. PresiiJf'nte. desconhecia essa 
desio:nação. Não ê do meu conheci:' 
mento a existência de comando uni
flcado~ 

O S~ 
r.U~r..{;'0) 

EURICO REZENDE (collti-

, .• que não é do conhecimento 
do de;:lOente a eXif,tên:::ia de um 
coma!ldo unifiC.J.do das associaçôes 
civis vinculadas ao Dessoai do 
D.C.T., mas o declal':1nte reco
nh2ce ,sel' desejável a sua cria
çio ... ", 

O SR. DAGOBEGTO RODRIGUES 
- A un;ão. porque aí cOInando já 
que:·em d''ll' outro sentido. 

O SR EUPICQ REZENDE (conti
nuan101 

" ... díso. a uniã6 dá classe ... " 
O SR. aEFFE..~SON DE AGUIAR 

~- Sr. Presidente. dssejar:a saber f,e 
S. Sa. teve conhecimento do Bole
tim .nQ 1. de fls. 20J, "ASPT - D:5-
trito F~de~·pl e UBSPT - Distl'i+_o 
Fôeral.. lut.a.r enquanto é tempo 
pele,> ap'''lrtamentos .. tôdas as a.5-
sf'-mtléius .. do Simii01t-o dos Ban
cários" . 

pedir:a Que S S~ . le.s-se o texta 
d[,:'·~ b::letim onde são feitas a<; cri
~i0.lS a, ç,::scuffi!"rimento de promes
sas f-eitn.s pel:J Presidente da Repú~ 
bl;ca. plra entrega dos aps.rtamentó.s 
ao,> dccetistas. 

O SR. DAGOB"IDRTO RODRIGUES 
- Não Unh,) conheCimento dê~se "bo
letim, mas !endo-o Rlfora, não vejo 
crítica nenhurna, e siÍn um convite 
par,] U'lla assembléia.. 

O S~i. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Crít:c..'l no f,entiõo salutar. Faz 
um(\. a dvextência, uma admoest')~ão, 
solicitando s·o.lidariedade da classe 
para c'mseguir, sob presf:iáo, ()S ·ap.:\!'
tamento3. 

O SR. DAGOBID"TO RODRIGUES 
- O bole~im ~ 1.L'11 convite para uma 
assemblé:l3.. 

Vêm êles, então, mOl·ando. com fa
mílias às vêzes grmdes, na €-.:;perança 
de lhes serem dados apartamentcs. E 
como e do conhecimento de todcs. e 
at; mesmo é experilí:lcla que êle~ 
têm, se não houver uma iniciatfva 
para a reivindicação daquilo que é 
majs jusb e humano, talvez pas;'.1-
rão ê!es muit!t,s outros meses a~nd3.. 
sen: h3.bit'lÇãc, 

Dai· êsse e,st'3.do de dese.spêro, de 
angústia, em que êles vivem, motivan
do â~ge3 constantes protestos e po
vc.r;;ando, até, aglutlnaç~Lo dêies em 
as!::emblé:Hs para, junto3. con.stitu1H~Tll 
num fôrça mrlÍor e iUelhcr nar(l. con
seguinem aquilO que êles de.3cj"l.m, 

A situft{'ão no mom!;nw e esta. 
o SR. EURICO ReZENDE (dita. ao. 

Secretário) . 
"qu; cêrca de quinll:mt.os se!'vj~ 

dores decetislas fie enc:Jntram rm 
B!·usili9. em situscã:::. peno"·~. 're
gitiinr':o em (lpar~(;'m2TItos de fa~ 
mílips alheias, em ca,,,.s p-Y'ccá. 
rias e até me3mo em barra~Q~. em 
vir~ude da l~rise Tesidenc:al ex's
tente' nest,a Capital e que at~n:ge, 
ta.mbém, a funcionários de 01lt.D:ilS 
reval"tlções, que p0,ra aqui vieram 
com a pr..)me<:s.a de serem. CCm~ 
dign~mente in~ta}a1o.s: que, vÍ
snnôo a am:;niz..1.r e~.,5a l;:tuaçâ'). o 
(!"cla.TI'U1te obteve a cusão das 
"lãmlli8s", isto é, pequenos C~['lS 
de madeira, mas essa prov~dêl;cia 
foi Ivl~t2da a titulo P~·ovi.sór;o e 
à poroporção q·ue o tEm1D~ pap,,3. 
aumenta a. angú~ti{l d·03 de;;eti~t·JS 
qu~, Quase de5e'31)e:ados . ..se \'êern 
obri,?f'dos a reclamar e .!l pycmo~:\ 
ver assemhlêi.as. e.studRn~o mr:d:·· 
dES e formulanrl.o rrot<>s.foQs, ~6b··e 
o que o dap:J.ente m"mife:3ta a .~,ua 
inteir.], co:rifpl'eel1~ão". 

o SR. JEFF-E...t:tSON DE ·AGUIAR 
- S-olicita. a união da classe para O SR, JET-'"F'ER!:ON DE AGUIAR. 
êsse s:mt:do. NãO/faco critica nem - Há O113nb ·tellilJt) o Go','êrno prc
faço restrição ao text.o· do boletim mete ent:·c"".fI.r ês-;es ap·,rt1.1U~nt{),~ 011 
Pedin,:;; a V, Sa. me infol'ma,:,se. \casas ar,> deceti'::it.n5 ~ n:io CU1l10;'( :l 

proméSs:.t felta? Há mais <10 Co'S 
O SR. DAGOBElRTO ·RODRIGUES anos? 

- Não tive c-Gnhecimenta dêsse bole 6 SR. DAGOEF1"":tTO RODRIGUES 
_ f:les estão desa!ojaàc<', hâ ffi>.ü;: de 
dois a1:;Os e as DrOm:3':~o.s COl11ecS-1':-<J"n. 
a surg~r no mstãIite em qUe CO"nE'( a
ram a pleitear dirc~:?Imente rio G~ .. 
vêrno as· suas caSEs tão des?iad·J.i.= 

tim. Agora, como V'. Exa. apreciQu-o 
como ctítica ao Govêrno, estou dando 
a·mil1l1a impressão, 

O SR. EURICO REZENDE (conti
nuando) 

".,. que acaba de ler, e só ago
ra o faz, o Boletim de fls. 200 e 
néle nada vê qUe. possa signihcar 
crítica à Presidência da Republi
C8, no que t.ange às reivindicaçõ2B 

. relatiVas à luta pela obtenção de 
'apartamentos residenciais". 

O SR. JEPFERSON DE AGUIAR 
- Do Boletim consta· o seguinte tre
cho: 

(lendO) 
"Se não agírmoa com a devida 

brevidade, agora que e.s.tão em 
fase de G.C11bnmento os blocos de 
apartamentos mandados construir 
pE-lo Govêrno, nós, do D. C, T. '" 

Q~ero indagar ao Coronel Dago~ 
bertb o seguinte: qual situação dêsses 
d€cestistas que vieram para Brasília, 
tro.nsferidos ç-ma f.erVj1" nesta Capi
tal? Moram em barracos, em aparta
menws? ~tJa] a situ:l..ção dêles? 

O SR . .IlAGOBIDRTO RODRIGUES 
- A Sit"U4Ção dê2ses decetistas. como 
a de uma grande parte ainda. de fun
cionários de outros órf!ãQs qo Go
yêmo, é fi m~is deplorável possiveL 
Muitos dêles já residiam em Brasilia. 
antes da. mudança da Capital e vêm, 
de muitos lmo3, aguardando Que lhes 
sejam dados apurtolmentos ou ô3.')f!S 
paTa residir. Há uma mérlia. m1is ou 
menos. de cêrca de quinhentos fun~ 
ciont.riós residindo. com patentes, em 
casas prc.-cáriaE.. de madeira., e até 
mesmo em barrec:)s. 

Como solução amenizadota. foi pl'o
videnciadó, através da direção do 
Banco do Brasil, o emnréstimo das 
"lâminas", chamadas "lâminas"·
casas de madejm que existem na Qua
dra 307, se não me ene:O:lllO, mas. mes
mo assim, essas "lâminas" não per-

--

Na minha pl'e'gença não foi pO,'-.sive1 
:lO Govêrno cumprir o prometido, p::'l' 
rG,zões que todos nó;:; conh~cemo<;, já 
por duas vêzes. mas não de uma m-3-
neira total e sim descumnriu em P:H~ 
te, só concer:'endo uma pare::!,]. do qt:e 
c.:l via. Dl'Ometiq-o 

O SR. EURICO BEZJ"NDE (dita): 
"que os deceti.stas de B:,abí

lia ... " . 
Êles estão de.saloj"ad~s ou mal nIo

jado<'.? 
O SR. DAGOBID'tTO RODRIGUES 

- Mal alojado"3. 

O SR. JOAO AGRIPINO - l'tl~s 
estão precisamente aIo-jfldos porque 
moram em lojas. ' 

Of Sr.. EURICO REZ,E..'-rDE W~
tunda ao Secretário) 

... mal alojados há C§"CJ. de 
'doh an03 e nesse periodo o Go
vêrno deixou de cumr,rir "~m. 
virtude de l'azões que c<mhcce

mÚ'".3" a promessa de e-ntrt'3"ar 
lln'<l3(~e':; rt''5~d"fnci2's aMes, . li
mit~ ndc.-~~ 1;', dar sohlções p~,r
c~a:s, i,:'.o é, a~e:r;dendo a 10 oa 
15'i~ c:; ~~~rmitL{)". 

O S::t. ~""""-YP..EO"\I n"li! Ar:.rp{\-q. 
~'Q:.l~i- :', pl'J,'id"illC'''" 01i~:~Y'l1 
que o d~':,":·:...-ti.{' tem ado~"do ;"i:', do 
Min1i:t::o da Viaç.ô'ío e Ob:3.;:: p~"'~:!c.:"f5, 
fi. pre:idência dq Repúb:ica, pS:".J ern_ 
seguir (",s:~,~s C2za.s para o~ d::~cH+~c., .. 
oficiOs ou audiência", tud,:) que t::m 
realizndo até aqui? 

O SR, DAGOBN:GTO ROL'"fi.IGUFS 
- Além de ofícios, tenho mantido 
contatos p2"rmam'li.te~ COm o Dl'. Síl
vio P'edr<lsa. q~e e últimam(;nte o res_ 
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pon~ável por esse E,~tor de Habitação 
em Btasí1.:u, e diretamente, a.inda por 
duas vêzes, com O próprio Senhor 
PreS!d2nte da República e COm o Se
nha:' Chefe da Casa Civil. 

Mas, de3de ú tempo do parlamen
tansmo que estamos nessa luta de 
clJtenção de c'J.S:l s para 01 decetistas, 
pc :c:ue consideramos que é um pro
blf~n,J, .sério e de gralldl! re.spomabi
E(:~de. 

. O SP... JEF'PER30N DE AGUL<\R 
- E' muito grave. 

O SR. DAGOBlL'iTO RODRIGUES 
. " - pc!'que o c:dadão que chega a 
c8:;a, depo~s do trabalho, vê sua mu~ 
!heI' e filh:.'3 ü.êb3.;xO dê uma casa sem 
o muo:' ccnfô:·t.o, éle não pode "ive, 
tIJny'i.do. 

O SR. JEFFE..."9:S0N DE AGüIAR 
- V. S'~ tem 1'3.z.1o. Além de cometer 
un~.<· :nj~!3.i1,:3 o Go ..... é:·no eó>quó::::e QS 
be'Jj f.615 cJl?.bor.ldores. 

t~ndo _ a promessa, de ,reso-,lver Rol da .desejada dotaç§.o orçamrnt·, O SR. JEFFE{~,.'$,)N DE AGU I]\ R_ 
sltuaçao dos dEcetJstas' . rÜl. ., V, S=;I não precisa lament.'3.l", ba5ta 

O SR. JEFF'ERSON DE AGUIAR O SR. JEFPE~i..SON HE AGU.lAR- i.;aixar um ato. RisO) 
- Manteve algum l'n~~ndim,:nto cam \ ~f teve cO:lpeC·,f" .. 1t.Tlto de que o i. he:c O SR EV.o::.'.lCO REZE.'\·;)F __ 
o JPASE ou a Caixa Ec~nõmic3 p.:ml. I ;a Casa Civil, Gr, Darci Ribel·~'c. p', Continuando) 
ver se re.:::oh'e ê'.3-se p":;iJlem.). dire"[l'LCOU un}.a. Cil," ular d2t'!~m1nan\'o ~" ... que, ,sea:,o exibida ao ..izcla ... 
tamente. (,ue as SQ;.lCltaç'1b de dota-;:oes o:ç', rantt. um ('xemplar de iOl":::ll, 

O SR. Df\GOBERTO RODRIGUES mentá,das perD.~ ~l Q L\':6jr~latvlo l'). cO-:1':tante de fls. 240· no qLwl <:.~ 
- Tive emendimcnto tanto com lJ n("lderia~ ser i~' ... tas med:~nte ofíC.J vê o clichê de 'pe3~oJ. w:L'ad-t 
Doutor Clidenor de F"rdt8s. pl'êSiden.! c.o G'3b~nellte rj~ Ca~a OVil: o g. 'c COP."D sendo Rosa Maria Tei,;;"" ) 
te do IPASE, como COm o CO!'oneI foi .reallzado l?c~(Jnte ~ .S~l~ da, .lAl depoente re.J,~i~a que a· "1Lcg~da 
Jofre da Caixa El.::onômica. M,as, I ::JUSlve com yaEJa.'> SOll~ltaçoes d~r'- pes::;{!a não tem. lotaçã-o IW S~l1. 
infelizmente, não foi po,s.sí"el reali- gidas à ?omlS?,~C de };':n~Lç'R'<; <>~f:~!,; Gaoinete., 
zar ê~).€ €n~cndimentc, p.orq1Je era ti!' GabIlde C, •• solcrt,\l) .... ( nLJo. t .' O I?R. JEFFE:;::\SON DE AGUIAR"-

, ," d' h"'-, ' . - I ,~ao. .J.l.felIzmente. (Rl.so) 
nec(s~ano. ~~ _I,: p.3..ra, aqu:s!çao. O SR DAGO.dhRTO RODRIUUE3; Sr. president!:'. agcta tmh) outr \ n:esm ?_ ~tl,a"(;,es d" flll>3.ncl.~mel1lú : 1_ Não cnLel1di bt'm u pcr~unt2. 1.~(J.sta. :JeseJüna ::::..ber se o at ~, Dl • 
nao dbpunnamos de dmheLo porq~,,! O SR. JEF'FE3cON DE AGU1"·.R- rptor .ae~<mal do D,C T. da RIO 
o c~ç,am{nto da an~, passado, .n~:) Si' o Chefe d-t Casa C,vil, senh J, G!"andc' do Sul lo (, Sr. B.sm:H :8(1;'

p:'evla pa:'a .é.st.e exercl-C~o .a. aqUlSlçaol ).3.rci R,beiro 11:.ixcu dl'cular --lcteõ_ 7,es, que sucedeJ ao Sr. J{)~ê vleda-
de bEns lmOVels em Braslha.· minando qU€ as :,.cucaaçõe::; de dota- lh9., 

O SR. JEF!ERSON. DE, AGUIAR jçóes orçamentárias só pcC:-eri.em ser O SR DAGOBJ<:RTO R8Dl{l .,UES 
- QUem devIa ter dinheIro era ,o 'atendidas mediante ofíCa de S" Ex~. Exal<l .. lH:nte. 

O ~R. DAqorlt<.liTO RqDRIGUES -'A qualquer ·i?s duas Ca'as :e.:'i.~ I.Cont.711!ilnfÍO) ..,.. 
DCT.,. I O SR DAGO\-3:!i.~TO R8DRl/JUE3 O .sR. EU::"!/C.O KEl::~·j ~ -

- EVlQent.e, e ~1,-; qUl'ID vaI cO •. lprar, ];->tivas? Não ti:i •. cO~1hp'!imenw diJ, ... que o 1+ual D,ret:::r U'J 0-· 
O SR.. DAGOB:::J:'TO RODRIGUES O SR. JEF~ERbON DE AGU.lAR- :{, mas as emend.J.s que apresenta- nal do D . .J T. <lo R:o r.:~.:1j! 

' .. par,;t os flU ~_Clam~"lltos .aOs ctt'ce I n OS na Ca'mara 00.' D'putados .u..::.. do Eu! é ) 81. BiC:il,8r ~~:) ... ; e' • - O Govê:no atual não fOi T2":pOD_ t -
c .... r., as ',. 1i?dos pelo Dr EXP"dlto QUinLas S1..lI.:'e~.::(lr do Sr. J05~ i\lt 1,11'H 

sá",:l. O í?R DAGO 3.~R'l'O RCDRI'-URS I C~('fe rir Gau!~ .. te d; M.lllsf,ro ~.~ 
O ':-8 .. EURICO REZ:3:I'.;"DE (D:tall- Nao fOI po~ H,e.! cbter Bra'3illll, pessoa T uito e .p:?rmJ~ll'.adl Em .:.,nta di:.~ da à "FO:h I da 

do (.0 2.(1 .';ir;cicti..J'iO): O S~.;JEJiFE ~·.01'!. DE AGUf!\~,-:- nessas questê'es ().rçamentarias, qevem I i urde" Qe PÓCI"Q J--1egre, de B .li. o j: 
.:. m~d.ant~ apllc~ça~ d'e numeI~no Lu obedecido a n~"a d:t.?;n,in:H,,30 nl! t: bro de 1933 • ..., Sr. JOSf' "1~J,I~,~a 

"q\le, dcrde o tempo do parlam~n-. cp If;'A,SE ou ria. CaIXa ECOn"lffili.'a, ';r.ere d,l' Casa :. 'vil, pC~:fluani:O tam. .d1!orma. 
ta.l',lflo, Q d .... :-ln:.nte Vem-Sê lU- a,,:-ave3 d~ entendImento com o 00- ·oém fo:a,n apre:-.'>e-ütadas e aprbc:adJ.,5 J "As~lm, ml'J1-c:onc. a St>".!ll:., ·1 
tereS~,.11ldc, através de ofícios e "/erno, eVldente.,U?l.tc. 'a ComLsão de C'rçarr.etltú. Isso é J elevado ·nÚl .... eTo d,,'6<h e:l::;:fil .. 
d~ cont:ltc:õ p:,s«oais, pc1a solução O SR. DAGO :::ri1.To. ROI?HíO-q-E.S ~"ue eu sei. nh',l.mentos para têdaB B,~ Dll:':--
ao g','.lV~ p.cb!elTa habitacicnal - Com o, IP.\.~E nao fOI p03sJVe, O SR.. E""JR'CQ REZENDE çõe,., no peri(ldo de 19 de j ... neI; J 
d,:;,:> d-::c:~i~t.3.' Üe Brasilia; que, '~Ll'avés <!e ~mall~lome~to; com a C,a: :Dita ao ,secrel('~:o) de 1863 a .1: de a~ô,;:tJ dr ;9.f 
r:u.,:n~,") a contatos pe~,s.;;ais, além X~'l EeJIlOml~.:1 ;:ó'J m~d:ante a !qUl~.J • ' ... 1 " em r21ação 3 igual p~r .. o.lu (.~ 
l,e mrm.é_:os com o Ministro da ~z.o e para 15:::0 :; eCl.saV3.mOs Ler (ll < ,,' q.uc o de",arante na~ teu. HJ6') Est'3 !j corre'j:o::cé ;,'.a 1:<1. 
Vir~'ão, tevl'-o.', pO'r dua~ vhes. nheiro. conhéumen.() de. h;lVe-r o l~rofE's mi~h.l admnAo;:traçjo' , 
cc:n o p.rLpI':o Pre5idenl-e da Q SR, EUR CO REZEND..ti; SOl' Darcy Rlbelro dctel~mlna~o São te:t""'raJll~S env:aric" pc>r VIA 
l1cpábLca c C2m o Ch2fe da C.3.S'l (Ditawim em drcula·r .all~ 6S. SOll"?H,~çoes ttldoviárill e via J;QStaL D:z .. ;e q;l! 
Ciy:l'·. ' .. que") declarante mante/' de v~Ib.;t.s a0 1.~~gl.sla,tIVc.so lAode·!t,ouve um aum~"GtQ de rerre:; I p.r· 

ell:end:mtn,t. com o IPASE e .1 riaIl1: lle! enc..;lmn,h~~as PO:' ~~l,t"er- qU{o as linhas não funciona,ar .. u.! 
O S::1:. DAGOBLiTO RODRIGUES CaiXa Econ"n:lca, mas êsseb CJ ~eti1? úa Cd--:~. C1Vl1 ela p,~ cen l'ôrto A~egl'e I,na São Pa 110. Ce 

_.E! 4:.: e nflo cJn'ldCi'o o Govê:no fo.ço,s malo_~t[.r,3!n, em virtu:~ ela ua Rcp ..... Jca: q'J~. porem, 0lnodo que o D,.;".1 está Ut:!i7:11UO :l.~ 
atuJl !·c~'Jc.-u:ável par ês"e problema da am~!lci(t de l"E"."!ursos orçJ nO'. ExpedlLo .Qumtas, re~.''*ien- l:las pos~ai rod.0\lária e aé:e<l ~:-trJ. 

O ·SR.- JFFFER~O~ DE AGU]AR m,'ntários para atender àqueles mnte do, 0"abmete do . Mmistr? ,1, meter os teleJ1'"t.mas,· 
- J.\.18, (5,em seria cu1pudo, se ni.\O C em.argos." em Brraslll~ na quahdo.ue d .... V Síl tem conhecimento d:'?~.'1: fato? 
00\ (:'I~:J? C' SR. JEFI'.El,;-'ON DE AGU:::AR _ sub~hefe, fh:;tl.l'a €ncar~f'~atlO,. pel!) Ir'to? 

O umhor ple i t20u junto ao EXl'CUtiVO tit.ular da P:l!.ta, de dlhgenclUl' i- "'O' <;;!R DAGO.t.:FRTO RODR.l..üUE'3 
O S:t"/.. DAGOB:~':::;'TO I30D~ICiUES ou ao Legislativo a. inclusão no Or- apresentação da~, ~~endas .e se nês.::e f'3.to 1J.'H' V. Ex\! a~d::,-, de 

- No llC'SO e-nt~nder, nuo ~Ol o Go~ _rmel1to d!:' ,e. hf desLnnda à lea l' estns fonm efe.ec Ctas n:::ttural, ler não Jjve cO.~tecimento, ~~tln 
ve'.'~." ,lU 1 "ue cnou B;'U.,lha. d '. dá n·e n e,lender do d"uo"nte ,,~" i&Ç30 e.sSa obre" que e ma i Vt"r me ~, o. ~. ~ _ ' p.:ovável r~ue te.lha aconte:ido . m 

O ~R J!..:<FF.R::O~ DE AGUT.'\R O ~H. DAGO.riBRTO RODRj/1L'ES foram o~{'deCldas tis p;:escl'lçoes cora não seja rormal que os tel:--
_ .Ec·a e m:ütn boa! --ltste ano'tive l.lma luta ter1'ÍYC'l '11 daqueb clrcular". g'am:1S transite.n só por v:a l'Ojo\oiá-

Utm3.l"a dos D...'.Jrtados, na COrJ.issã~· O SR. JEFFEfi.::-iGN DE AGUIAR- ria ou ferroviária. V. ~xf). SJbê ~ue. 
O SR. JO,,,;) AGoRIPINO. - O CH .. O!\'amento il"U que f"lssem apr} Ú Sr. Coronel Dagoberto Rodrigue.'> c .Rio Grande d').,$Ul sOíre coü: a~ C': 

Seno:::::' Jm::.:lin:J K!!bit,ochek e (I res·' vadas várias em2ncam, dentre elas a :tve entendimenLos com o Ch~ .. e da c!lses, 'provocad~s por verr:hld".r~~ 
p"n<n'el. verba para construção de casas em Casa Civil? !-emporms, fazenoo com que ~s, r~o,-

O SR. FUR.rco P..E:-:.;;:SL.E (Di~ 13!'asilia. nms, Llf".Hzmente, nâo a.s \'. O SR. DAGOBERTO RODR1GUE.3 :!;z,.s linhas, às vê.zes, Sê" o.amfllj'mm 
n <,-prova.das. _ Não tIVe en:-endimentos, porqu~ I ,nmpl~tan:-ente. A!nda há po~:o co:n 

tall,.O): O SR. JEFFE:tSON DF AGUTl> ... R - frCOU estabeleCl'~O que no Senano o I" queIma,C/a que houve no, E:. .aJO Qa 
"q...;e não é o GGv~:'no atusl o Ma" nã{) Iveio na proposta orçamen_ Or. Expedito Qdntns att.tari~ nêsss '·araná. vários h {'{'.hos, .qullóm~tros e 
)(~pcn.:;;:í·iel pJr essa c3l"t: r1 cifl ha- tária apre:sentad-l pt'lo Govêrno. O SR. EUg~OO .PvEZENDE _ (,túlômettos de {(\..",SftS llUh~s fl~ara~n 
bi:aci );1.:>1. l~c:.S "não f-::C êl(', qtW O SR. DAGO~.>E.RTO RODRIGUE3 ~fr:ta) interrompid03. l?e Il}lldo 9ue, nr.' s.~";:; 
Cl':O'1 ti 'G,íl:.'i". - A proopsta );('amentária ap<'ese,.· ••... que. q1ldnto à apresl!lltação 11.LOmentos .de .cr,s~ e p1'o~avd qt:e li 

·ada pelo Govê;·.w sofreu alteraç.~lI no de emenda.s r~o Senado, o decla- loorrespondenci.a '.<' por O~lt.OS ,11(' o~ 
O SR. JE?FER20N D~ AGUIAr: (lASP e foi,cor r,ra por critériO..:. ad.· rante não j11..C'ou necessário pro, Que não o telég:lJfo. 

- :\1a::; o Gc\ê:'no atual e que esta. k.tdos. curar o Chefe da Casa Civil da O SR. EUi:1C'O REZ1::'~l!J,!'-
con,-ttuindo e ent':cganuo as. neva'" O SR. JF.FF'ERdON DE AGUIJ..R- Presidência da República nonrisso Qual.é o númer0 da pág':na, Bel, d:Jr 
re,.'l'd.'"C','a' aO.~ Llllcional'i"OS. Portan- Qual sel"'3 dotaça' que voss Se r- h ff A" ~, a 00 a - que o Mini;:-"c. Expedito Mac a .:e erson gUla:~ T 

to SÓ êlc pcd~' conceder as cot3s a nhcria pleiteou.. do havia se pcmprometido de cui- O SR. JF.FF'E_·.SON.DE AG"C1AR·-
cu'da rEpartição. tanto que V. s~· está O SR. DAGOjHRTO RODRIGUES dar do a.ssu'~t" ..... ainda não junte. "F.?lha da Tar?€" 
p~eiteando 1\ conc~ssão dos 3-pürta- _ Ti!1,ha pedido ~&.ra a construção d) . aindarião junte:. "Folha da T t!'(,e 
mrmto3 e casas a'OS decetist~s. In~ Cb.sas em Brasíl''l para os iece~','5ta:; O SR. JEF'F'E?SON DE AG-JIAR- dt: 8 de outubru de 1963, paJL' % ~1 
formou. ainda. que o Governo ~ velba do} ordem ..te um bilhão e mei Sr, Presidente, desejaria saber se .., do proct.sso. 
atC':1dcu a 10 por cento das neceSSI~ l.tf cruzeiros, ap,'oximadamente. 1L~ncionária R0.5-.,. Maria Teles está O SH, EUi.-flCO REZ~L~E-
da~es do D C T. p~rgunto: As nQ_ O SR. JEFFE.!\SON DE AGUIAR _ .. otada no Gablc,ct.e do depoente, íun.. eDitando) 
·v'" con'tnlçÕe3. J'á em vias de con~ V. S"" 'enovou " pedido no sel1u·d-..>! cíonál'ia de Ser\-.ipe, Aracaju . 

..... .., ~ "Que não tem conhe('L!l~-to 
clusã-3" f{)l'(\lU pl€it~adas pelo DCT. O SI\., D,\GOr·1.R.TO RODRIGUES O SR. DAGO"·.r;:RTO RODruauES dPste fato 1"{.tic:adú em 1)1'<',,, ~ 
e o Govêrno as ccncedeu? I - O Sr. lI,.iin;s:o Expedito Ma":~1ad.' _. No weu oa:"',rtte, não. do Ric.. Gr4..r .. de do Sul' ,"ólnt 

('·~muro:l1etn:-;.p e-'"U acompanhll..l' nos- O SR EU"I~O REZEN~~ d d' p' tI," 
O SR, OAGOBE:.RTO R.QDRl- I'.~,":} çtnenGGg no S2'n.ad9. Não sei se ,n· "'""' . U."J;:.. a Ta .. e' .'.~ or o ;i. e'..!"' e 

CU':S - 1'T/I, t::!:no$ a prcmet~:1 (lo fê (Continuando) gundo o qUd'" teleg::an'as ' li. 1 
CO?1C ,õc< 0:;> 110"1.':1" ca,~tl, dzr:ó>as (pie ,. A Z ...... que nã('l existe no Gnoinete daqueía Re3"itmal eram tl'~.-. ;:.C!-
estão 5U::0 cra~lllL:üs t.?n'~~m den. O SR, FU ..... ·.f"."'O REZFNDI!; do d-eclarant.e, lotada, np ... 1huma tadcs por J:a ferrov'ária 0i.. o· 

"1' ·C'ontÍitUa d.tan~iI. ao Secretarw, funcionário. til nome RosA '.a.ria doviária, md.:, e provárrl ,'c :.:.1 Iro d~ u;na I'?,c"'nt"~PD1 c,t'1v~ ce1~ l' , 
- t " .. , que nJ. [JiOp{}~ta parda. que Te_es ... ' aconteça lr"·c~ d.f"~ 1rC"I~".';~'; 

da, 1)8"011(' o GO\'7!'n'l tem que a !'n~ envhJ ao ';',vêrno para flp:urlf O SR.. JEFF'E..'~ON DE AGUT/l.'q,_- teP.1lJo!'ãis ~l~> C2..<.:m ... fbre l( (' 
jer a ,,:il':''::'.~ l":>p1.rti('õ(:'>. na propc"ta geral do Orç:lmento 8. SIl poderia Vf" pelo exrmpla'r qu:; Estado, fato u.l~t..s, l"e:e':1 e .,u ~ 

O E,~. EUT:ICQ REZ:'~DE e Di... o de::~an\n, .. e inclu~u a pre'lsãt., tenho aqui (exíoe) , de c'O Funcio_ verificadO:1.:J "Estado d") r', . ),~ 
tanc70 ao Sccr::tário): de 1l.T' bilbd.:J t meio de cruzeiro.:;. nário Pü):)!ico", 'J( Estado da G\'ana- o que detcri~llla pert:1"a /'Pf:, 1.0 

, mas o DAS~' cortou dita consi'5' oora, há n fo~og!'1,fia e a noticia de tráfego teler. T! ~ico no' mlll 
". ftJC' ~dYcrCdo pelo S2nador naGá.J, ten'(j então o dftPO"l1te que Rosa Mana '"':'e:es está lor,a·iu nu O SR. DAGO~'EPTO P':U :, •• UL~j 

J(,fírr ... on de A'5uiar de que o apelado pa.r~ a Câma-ra dos Dep.:.- i;<i'binete do Drr"tor-Geral. E' can- ~_ Eu pedIria. 11'.,<.r.ça par.'l [O -r t'1f 
G:;\'êll1D tem entregue unidudes tados, atravé.'3 de spresenta.;ro 1e riidata a C'Miss' Ja U. B. S. :r. T. 1- resposta, porct·., com;;d"o .,. et';-
residenciaie- a servidore" e auto- emenda, te.rtl"tiva q'le igualmell- O SR. DAGGD~HTO RODRIGUES IdO' estando diante de reur';. ?!1' -ntes 
ridadrs de outras rép.al'tições. o te malogroll tendo o MinIstro Ex- - (Lê o jornal, Sr. Ser,adOt' pela uc povo. c de h,..,mens ql)" ti>' ,es-
d-erlarantc respondeu que a Pre- pedito Mach:trlo se compromet1."':,) ,íotogra!ta. 1.a,m<1 to Q.ue nár,) estej~ ponsabnidade Del VIda nl- ir.:l:> J>el1. 
sidénda ê.u. República vem. man- a pleltea1' eo Senado a nl:'1ttsâJ nQ meu Gabinet~. (Riso) Qotação dos m01~ ind:spe .. sá,t.:lS .0 



282 Quillta-te.ra I) OIARIO 00 CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) Fevereiro de 1964 
= 



Quinta-feira 6 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção /I) 

de elevados empréstimos: para· a CO-) tido, nem sempre"honestos e co-mpe-l 10 d.iárias de Cr$ 2.193.00, vi.sto ter 
operativa e para a ampliação da Casill" tentes. de viajar em objeto de ~er\l:~o _ '.' 
de l"e,sidência do Diretor Regional. - O serviàor .roão Carlos Gua-Icrs 21.930,00 - BoI. Diário 238, de 

_ Para. as adaptações de três salas ragna, atual chefe do tráfego Tele .. I!}. 11.62. 
da Diretoria para nelas ser instalado gráfico c que de 1 a· :i- vêzes por mês I 5 diárias de Cr$ 2.193,00, vi&to ter 
0. ~~ulatól"io médiCo. e. ~Om a subs- su.bstit~i o titu!~r Bismar Borges na ! de viajar em objeto de serviço _ •. ' 
tltUlçao dos vasos samtarlOS no Trá- DIretoria, há. cerca de 2 anoS. res- I cr$ lO.9ô5,UQ - BOI. Diário 223, de 
fego Postal, foram dispendido.'i, com pondeu processo por ccnivente em. 4.12.62. -
essas obras, quatro milhões de Cl'U- crime de peculato contra cliestes do I 5 dial'ins de CrS 2.1930::1 visto via
zeir-oos, quando cel'Lamente com a me- DCT e também con~ra o próPljo De- I jar ao imer:Ol' ao Ehtado' enl otjeto 
tade dessa impol'tâ~cia z"Criam eSSa8 partam.ento. Tal .P!Oc~';;,s(} t~amita em! de SGl'Vl('".{) - Clti 10.965,80 - Bole
obras executadas ja que as paredes determmado cartono aa capItal. (31')'1 Um Diario 231 de 14.12.62. 
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entender que isso est.eja ocorrendo 
com o Diretor Regional de Põrto Ale ... 
gre, pessoa que me merece dem9.·~ja .. 
do crédito. Em todo () caso, é bem 
provável, é possível, que eu esteja 
.senê..o vítima da bOa fé e da confinn· 
ça dep.o.sitada nêle, mas deseja",l, 
uma vez que V. Exa. leu, nesta CD~ 
missão, cem tanta ênfase, denún~ 
das tão graves e tão séria.s, que V. 
Exa. me permitisse, ou pelo menf\:'; 
cumprisse com o meu dever, que é de 
apurar a irregularidade e.pontada e, 
üom a mio1' energia, repelir Q aQus,) 
dessas oCorrências. 

das divisões são feitas de' eucawx. Certidão a respç~to está em mãos do 10 diárias dé Cr$ 2.19-3,ü'O, e fim de 
Uns bons dois milhões fO.L·am canali- Sr. Lundren, ex-pz<.rlz.mentar, que a viajar em objeto de serviço _ ... , •• 
zados para os bolsos do Diretor Bis- dev~ ter dado ao Dep .. Tar.so. putra. Cr$ 21.930,00 - Bol. Diáiro 238, de 
ma!' e .mais uns dois funcionári'Üs 3, DeVIdo tal processo, fOl denlltIdo do 26.12.62. 
êle intimamente ligadas. cargo de mando que exercia na oca- Impol'tãnc:a recebida em ô.lál'ias~.. O SR. JEE1F'ERSON DE AGUIAR 

_ Nfro há memória de ter havi-do sião. CrS 125-.001,00", - Desejo que V, Exa. assim pl'O_ 
uma administ~'úção tão poHiqueira e - O tráfego telegráfico e pJStal Dhiíias recebidas em 1963 ceda. Vou mandar entngar a V, S" 
de:.;cnc.sta como a atual. Nem lôda~ jamais esté-,,0 t::.::l inefic:ente e nu~o \ "2'0 diárias de Crs 2.193,00 a fim cópia d3S denüncías. 
as admi::.isi-rações antt!l'io:'es junta8., n.a ma~oria .. do c:=t.so~, cJm~ na admI- de viajar em objeto de serviço O SP, DAGOBERTO RODR,IGHES. 
desde. 193(1, chegaran.1 a fazer a me~' mstJ'~,~?.o ~hual. E::tst~ dlze: ... ~e que. I Cr$ 43 8S0,0~ - BoI. Diário n') 51, de _ Se V, EX' apresenta nesta Co
t·)de do que e.stá fazendo a Direto· I1 80% aos te.e5:·ama'i SfI:? .env1Rdo~ pOI 15.3.63. \ mi"'<::ão documento que nem seqil~r 
ria ~e:íj·ional atua} em de~{)!Iestldade ma~a pcstal~ ~:p rodovIana ou serea. 1 20 diárias de Cr$ 2.193.00 para via- é ;";:sinado, infelizmente, nãQ PO~O 
e. P;,j]lt1ca dentl·O (la reparLç~o, mclu- Estlm~-se, ~e:,,'.mdo dados concretos, I jar em objeto de serviço - .......• tomar a menor pr-ovldência 
Slve em d€.$-:Jrgalllzaçao do serviço. q?e cerca de 2.800.0·í}Q telegrar:tas s~- t Cr$ 43,860,O{) _ Bo!. Diário n9 79, de ., 

- O número de diárias abonadas ruo mandad:);:: p8l' peTcm~o nao ele- '1 26 .4.63. O SR. JEFFERSON DE AGUJA~ 
ao n·retor Regional B'smar Borges é t.rico, at~t. dezemb~'o próx!.r~o. Mes:, 6 diárias de Cr$ 2.193,00 ao fim de -. E1?-caminharei a V. S'.t entã<l a de-
de .assombrar, de est-arrece!·, sendo ~o admhmd.o-:"e a precanedade dy viajar ao Rio de Janeiro _ ....••. , nunCla. 
que muitas vêze..s nem sai da Capital lmhas telegl'afrcas,. ap~re.!hr!.g.e~ ?b- [cr$ 13. 168',O{) - BoI. Diário n9 91. de 
ticando em casa. soleta, m~smo _aSSIm. e, madlml.S5Iv;eI· 15.5.€3. O SR. DAGOBERTO RODRIOUES 

_ No _ano passado, em 4 meses a: atual dl.':,t!"O-C~o do t!~fego t,:legr~-I .2 diárias de. cr$ 2.193,00. a fiw., de - Neste momento comecei a p.articj. 
apenas, ue 1-9 a Jl~12, recebeu o Di_ fICO na Dlletona pres~dlda. por Joao vIajar à localld3.de de Sao JOSe do par dessas irregularidades. A minha 
re,t,or, Bismal,' n:J .. da menos do que =>7 Carlos Guar_a.gn~ •.. e BLSmar B .• orges. POlesine _ Cr$ 4.386,00 _ "Rol. Diá- responsabilidade começa no momen!;Q 

v O d d ~<> I-,,,f c~ de~o"·-traoão r em que tomo conhecimento, em que dlanas, na lmpo~'tância de Cr$ ... , s s. os _e".L;:.~:,,",~~ "'" ~,,~...,):" rio n9 ,99,' de· 28.5.63. . 
120.001,00. ConsIderando qUe nessrl tudo qu.e s,· ~Ll.m... . _ 4 diarlas de Cr$ 2,193,.QO para. Vla- tenho ciência das irregularidades, e 
período há 122 dias, verifica-~e qUf" .- Em 13 meses de admil:llsb:açao, jar às localidades de Osório, Santo não quero faltar com O ~ de .. 
qU8.S-e_ a metade do me.5mo o Diletor I B,smar Borges e!lt.regou a dueçao do Ant.õnio da patrulha, Tramandaí e ver, 
:recebeu diárias. . I DC:r local a Joao _ Ca~los Guar~~gn~, I Tô1'1'es, a fim de inspecionar as res~ O SR. E'U'RlCO 

I maIS .~e. 140 dias, a, ~lm de a~blt:>~OI- pectivas agêncais. _ Cr$· 8.772,OJ _ tinuando) 
No corrente ano ,em nove meses. Ütr dlanas. Em rapidas pe::.qmsas BoI Di . rio nO 1ü4 de 4 de junho de 

~ (Con-

(213 d!~s) receb~u 115 C!.iál'ias na. im'l efetuad3S em localidades próximas, 1963 a . , (Ditando) 
portânc1a aproxImada ae C1"$ .•..•• veri!icotLSe que. Bism~. re,cebia 0. di~ I' 15'diál'iaS,de Cr$ 2.193,00 para via· "tendo o Senador ,Jefferson de 
300.000,0". ! nh;lro dR~ _dlá~Ift:~ ~en; lt ~ ~OC~hda- jar .ao Rio de Jane~r-o em objeto .<!e .Aguiar lido denúncias ~o ·ie .. 

- O mesmo acontece com a con. t de, ... ALümfL "i:lÓ ~;'\I? plOXlm ." da I servrço _ Cr$ 32.89<3,00 - BOI. OIa- cebidas por S. Exa" \;., .arepoente 
cessão de diárias a inúmeros func .. o- capital, r q.~le f!m,·, h19ot~e al~u~a! ;;iO n9 Hl9. de 11.6.63. . disse ignorar a existência das ir .. 
nários do peito e compa.nheiros os comporti:\,llam o d .. spendlo de dJa-

1 

5 diárias de Cr!:; 2.193,QG para VIa·- regularidades, abusos e atos jJí .. 
quais nem s.equ~r saem da cap'it.a.l. rIas". jar âs localidades de Nova petr9po- cibos ali mencjonados como QCt'r .. 
entre os q~alS cItamos: Joana Lima, Em junho e ;ulho passados, por IHs, canela, Taquara, S. ~anclsc.?, ridos na jurisdição de Diretoria 
:Moe MonteIro da Silveira, Mario Ri.. ordem de Bismal' B-Jrges e João Car- i Mono Azul, Terra de ~ AreIa, Tres Regional do DCT do Rio Oran .. 
beiro pedroso. Alam Panela Martins los C. Gual·agna, foi feita, intensa ti Cachoeiras Tôrres., Capa0 da. Can~, e de do Sul na atual administraçao 
e outro.s. "cabala" dentro da. l'epal't-i<:ão no Osórlo - cr$ 10.1IJ"ó,OO - BOI. Dla- local; 

Â.<:""q)mbrosa. inecl'editável mesmo é sestido de furegiment8.ção de novos, rio n9 127, de S. 7 .63. 
fi. qUR..'1tidade de corresp-ondéncia que as::ociad.os do D.CT.. para () ~grt:do! 10 diárias de Cr$ 2 .19-~,OO . para qUe ficou impressionado com e.. 
t;Stá sendo atualmente desviada, pl'in~ Tre.balhrsta B1'8.silell·"O. Ao qUe cons-! atende!' chamado do Sr. DlretOl :<?~- leitura feita pelo Senador Jef-
t1J?alment.e a procedente do exterior ta pelos "convites" feitos aos funcio- iral _ Cr$ 21.931,OQ - BoI. DIafla. ferson de Aguiar, acrescentando 
VJsto que esta Última. não raras vê~ nários, p"i'incipalmente os humilde!>. ln~ 147, dl' 5.8.63. I que não pode compreender n~..-
ze<: té d . t d t 1 f é de \ aceitar de pronto como verda-b' con __ m moe a est.rangeira, o que arreglmen ·aram e a -arma c rca 2 dF'r'a de Cl'~ 3 3(}{)(lO a fim dei deiras, pois se o forem, o fato 
co lça, sobremodo OS funcionários de. 5Co adeptos, func!únál'ios do DOT. f ~ I S ~ 's ~ a<>"ênci'as de santo será surpl'eendente para o de. 
sonestos. " _ Conforme relação anexada a êste. az€; .mspeçao a.,., _ . -

//- O desvio de valarelS é também e extra.ída. da publicação oficial da 1i A:ntomo da .... P7a~I,,~lo"oa e BsaOr :;f:~~ poente, elS que o Duet.or Regio .. 
enOrme e .::6 no úJt.imo mês de outu- Diretofla denommada "Boletim .Dlá- ('lSO - Ct" lJ\.oV :- .fi n-OO I na} do R.1O Gl'and~ d~ Sul é pes-
bro p pas<::ado fo-am dew'ad If 1'10" mfere-~e que BlSmar BorO"es Já lno 141. de 5 8 {H -- Cl~ a ..... O', . d wa que merece a mtelra confll1n-
tad{JS) inúmeros ;egistradoI O; ur: pel'C'ebeU em' 13 meses de arlmi~lstra-I 5 diaflRs de CrS _3~5U()',OO ::t. fim de ça do de-c1arante;" 

·1 dI' d '. s.,c.m va - " d 4500'00" d' IVla]ar para ln::-pecao às agePCltlS e l . 01' 'ecala o, cUJa lmportanCla as .. çao, celca e CIS u. v ~m la- "a h~ ·r· h Gravatm Gloflnha O SR, MELO BRAGA_ E..~a ocúy-
c6?de a mais de um milhão de Cl'U- rias, a maiolia "fuas". E' mtere~- ~ ~t e~l~ a da pa'trulha Os6no: ;'êncla se deu c{)rn o atual DirNur 
2lelTOS, sendo que, L$àmente do uma 6ante l'eSs3ltar Que seu ante<:e.ssor. em Ta o n ~m~ IA , S- P dro l.Regional ou com o que foi substitlll-
~ala ~estinada à Agência de TaqUa- 6 anos e meio de admi.nistração, per- ramanda. Ie oon,~ ao;,: Q--"; do? 
p. e vlOla.da, foi furt.ada a imnortân. cebeu um total aproxln;ado de ,. Cr$ 17.50r,00 - BA. O_ano n 155,) O SR. JEFFERSON DE AGU1AR 
.Cra de Cr" 500.00-0.00 qUe se de;stma .. Crs 160.000,00, o Que da uma me-dIa de 19.~ .. ~3. 3 5{)000 a a ia.! - Com (} atual, o~ Sr. Bismar Bm· .. 
va ao pagamento do respectivo pes. anual de Cr$ 25. &lO,OO. 10 dIal'las de cr$.. 'h P ~ v dO ) ges· .. 
soaI. - . _ Ca·be aqui lembrar aue pela im- jar ao Rio de Janell'o a c a>u~ o 1 '. , 

_ O Diretor Regional só cogita de prema da capital e recentemente pela Sr. Dh:~t~r Goera: - Cr$ 35.0"I},OO -- I O SR. EURICO REZENDE - uIi~ 
poUtica e o seu gabinete vive· de ma- Telev:L.são, G1.Jaragna e B. Borges aI e- aol. I?~a~'lo n· 1<37. de 20.e.63~ : JWdo) " ' ~ 
nhã à noite cneio de elemen ~am a ineficiência d-Q;. tw3,fego telegrá- 15 dll~l'las de Cl~ 3.50(l",~O ('~ua uma, . que pOl'em, tomando co~ 
tic.os, pelo que os 9:&suntoo d~o~e~~~õ fico aos mais curiosoSl,-.otivos. inclu- pa.ra viajar ~ ao RIO. de laneI~o ~ pa~~ nh:cllnento" nest instante, da lei-
são relegados para seg·undo plano sive o aquecimento. dos condutores tratar de a",sunt. ... '.la .R~par(1 i~~ de tlUa procedida pelo Senador Jef .. 

~ . .' (linhas) pelo sol, que {)3 faz ·dilatar e crs 52.500,00 - BoI. Dláno n· ~,-. fel~on dt;. Aguiar ir ádeterminar 
- ~tao em exercíClo no gabmete arrebentar (sic) ... pandorgas enre- 25.9.63 _ Cr$ ~2.500,OO. ~ 0.0 a aplU'açao dos fatos nela alega. 

~o Dll'etor ~ísmar uns 3.0 funcioná .. dando os fios etc. ,.. Diárias recebidas: CrS 291.83\)" dos,~.pOis, se não o fizer, estará. 
nos, dos qual,g apenas 1 ou 8 traba~ O SR PRESIDEl\iTE _ :Ssse uo- pra"lcando delito de conivência, 
1ha:n ~fetiv~mente, visto Que os de.. Muitíssimos esclarecimentos Mbre cumento' está assinado por alguém? adlantand.? que aguardará are .. 
maIS, mcIuslve a sua irmã Concórdia irregulal'idades aqUi apontadas, pode- O SR JEFFERSON DF. AGUIAR roesse. a ele, de·clarante, pelo Se .. 
Bor~es nada fazem limitindo_.se a. rão ser coligida..:; pela publica~ão da _ Não··S! Presidente. F.o} documen- ~a~or ~JefferS"?n de Aguiar, das 
assmarem o ponto e sairem. D R denominada "BOletim Diário". to que' recebi com eSSas indic~?õe.'; I ~n?I~aç?eS .a f.lm d~ ~ue possa dar 

_ O atual encarreQ"ado da gal'age Diártas recebidas em 1962 (4 meses tódas, que. VOU juntar para veriflcs.- IlllCIO a SIndICânCIa , 
do DCT em P. Alegre. Noé Montei- apena-s) ção posterIOr. O SR. DAGOBERTO RODBttOUES 
TO da Sllva., em palestra. ~uma roda 10 diárias de cr~ 2.J93,00, visto via- O SR. DAGOBERTO RODRIGUES - Inquérito. 
de pef,s"?!l.S, dec!~:'ou Que BIsmar BQr- jar ao Rio em Objeto de serviço - _ Sr. Presidente, ql:1er..? prestar es- i O SR, EURICO REZENDE (dita) 
ges haVIa adqUlndo em Mesbla S. A. Cr~ 21.93C,O-;) - BoI. Diário 177, de clarecimento à Comlssao. I" di di'·t.tI 
um motor para ser colocado em seu 26 9.62. .," • .go, o nquen o, 
cinema em Arroio do Sal, com em- 4 diárias de Cr$ 2.193,00, "Visto vla- Já por "'árias vêzgs informeI q··.te ae O SR. DAOOBE'RTO,RODRIOUES 
penho de verba da tep.qrtição. Tal jal' ao interior do Estado em objeto Diretorias Regit;>n.aIs ~m completa - Nâ.o sei se V. E'Xa. fêz referência. 
I?alestra foi ouvida DOr divel'sos fun- de serviço _ Cr~ 8.772,00 _ :Boletim autonomia a?rn]nlstr~tlV9: e respún- a que o documento não é assinAdo. 

elonál."'105 entre Os quais, J05é Floren- DiáriO 185, de 8.10.62. dem pelos orgaos fIscalIzadores. da O SR, PRlESIDENTE _ E' pre .. 
tino MedagUa·, Nelson MeSquita., José 3 diárias de Cr$ 2.193.00, vIsto ter República, os atos por .êles prat!ca- ciso esclarecer no têrmo qúe $SS,S 
Chaves e outros. de viaiar ao interior do Estado em ob- dos. A mmha l'esponsabllidade come- irregularidades são apontadas em "Vá .. 

- Tenaz perseguição sofrem diver- .ieto de servico _ Cr$ 6.579,00 - Bo1. ça no m-omento em que tc:no conhe~ rios papéis dactilografados sem assi .. 
SOs funcionários qUe não le-em pela DiáriO 196, de 23.10.62. cimento de uma ocorr~nciá 0'1 de natura e nem esclarecimento de quem 
cartilha política de Bi~mar Borges ou 10 diárias de Cr$ 2.193,00, visto ter uma irregularidade. remeteu ao sr. Senador Jefferson de 
que simplesmente são neutros. TodoS de viaja.r ao Rio, em ob.leto de ser- Considero. nobre Senador, que ns Agui1\r. 
perdem O<; cargo<; de chefia, sendô vico _ Cr~ '.H .93o,GB _ 'B-Q1. ~io d~~únci9.S ~idas po.r V, }3}ia" são d~ P Sll. l!rolR,ICO RE&·ENDJ:! _ Mas 
substituídos por elementos de seu par- 198, de 25.10.62. .' maJOr graVIdade e nâ<l posso seqUC1' nao vão .ser Juntadoti agora? 
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o SR. PRESIDENTE - Estou eln de~ót·i'l.o; .. a em diante êle passa a ser masceno Perreira é O substit.uto eVo.'!n~ AfJ,' 
dúvida Quanto à juntada. porque n~.o de V,· Exa. 'tual do Diretor.ltegiona! do Par~nã? t. Ular, que foi quem denunciou, da 

. tem forma de document-o; tenho que O S"R.. JElF'FERSON DE AGUIAR O SR. DAGOBERTO RODRt. nbuua do Senado, fatro Que, se e.pu 4 

examinar. _ Não posso Jazer uma acusação DUES _ No presente momento não ranDS. são irregularidades na refel'lda 
O SR. ~EFFERSO~ DE AGUIAR formal, mas admito que possam :-cr é mais. Contudo foi substituto 'even

w 
Administração. Agora S. Exa. estão 

-. S!:. PresIdente, eu 11 perante a COw . verdadeiros Os fllto.'l., mesnlO porque tual durante algum tempo. COm a palavra para fazer as L!Oterro" 
lllI~a{)! t conven;ei a respeito cmn ()s iIust~'es O SR. JEFFERSON Dl!: ACUIAR gações que jul~.!lT convertientes d~n· 

O SR. DAGOBERTO RODRI~.uES l',-nrD""enl"n'.es do RI'o Grande do Sul t.l"o dessa- or:entaçr.o firmada. pela Co_ .... ' 1-1-....,...... - Mas almia e3tá lotado na Diretow ,- .,. f - V. Exa.. as:::mue ao l"{::sponso.bilida-
I
' "UO me I'nformar"'m d. pé~"imn ad- mLS"UO, e no exerclC,o oe:::sa. aculda-
'f .. "" ria Re:ricnal do paraná? d 1 ti 1'0 f t o t t d de? nünistl'aç:iO dos Corteios naquele Es" ~ e eu v r oS n os c ns nn es e um 

O SR. JEFFERSON DE AOUIAH 1'0""0' O SR, DAGOBERTO Ror.;;'RI- papel que, in!cil\lment-e. d<.\va a to:':os· 
.... h GUFS - Continua lotado na Direto- 11' a' " - d. d :- E,XiJO. solicito ao Coronel que abru O Stt. PRESIDENTE _ Quem l'e- os unp.essao que e~'a um 0-

lllquénto., meLeu o documento? V. :Exa. pode ria do paranâ. cumento, e a. respeito dêl~ tOjo:::; .":10 
O SR. DAGOBERTO RODRIGUES ~n1ormar? _, ° SR. EURICO REZENDE. (d)w fato,:, pelo lllen~s teàr:camente. fatos, 

- Se V. Exa. assina a denuncia, i!U O, SR. JE1<"FE'RSON DE AGUIAR tando): solicit{lU prolluucünnento d(. 61', Di'-
abrirei inquéTito amanhã. Quero ii~~ _ Não possu. Os Deputados T'lf;;;O' ,/ retor. aqui presente, sóbl'e se tinha. 
bel' se V. Exu. assume, a responS\lbl~ Dutra e perachi de Barc~los pOde~ "que o ça,l'teiro- Paulo Oamas- conhecimento dos mesmos. 
lidade da denúncia. rão' prestar esclal'cclment{)s a rf'i>- ceno Fe,-reira fOi substituto even- Logo que S. Ex-a. terminou e. lei-

O ~R. JEFFERSON DE AQUI.AR peito, tual elo D 1'etor-Reg:onal do DCT turu .d6~$e papel e antes qu~ Q Senhor 
- Nao 8SSllJ!lD mas remeto. os do"' O SR. PRESIDENT,E Não entro d(' PUl'ana. lUas hoje está .apenr.s, Diretor respondes'e qualquer col.~a. a 
cumentos a V. Exa., pOr ,OfiC10, ' nÓ mérito dos fatos. J1;1e,:j ~ão grave:.;, isto ê, colllmu,a, a1)811<1.5 lO',-arlc PL'e",dêncla t:;'I:dagoq se S~ i1'3taVa de 

, O SR. nA~BERTO ItODRIOUES quer tenham acontecido, quer tlão. naquela Re~~lon3.1 se~ coU'ussao"'1 dCCHmento 3ssmodo e queHl o .. aSS.4 

-- Senador. nao posso, e absol'..lt~i,- Mas a ê~se documento não llQSSO p:.,). O SR, JEFl'~RSON DE AGUJ.AJ~ navjl No ln,>tllnte em que vell!!CQU 
IDe-nte não creio que não há quem IceS&ll' pOlque lhe faltam ()S elem:?n~ -, Se o depoente tem c~nheClm~nto oue nãQ tlnhõ a"1'i:natura. daí em 
po~sa, tomar Qualquer providêl~citl tos essenciais ·para ser considerado de qU3 és,se funclOnano rOl Nl\'olvlÔO I dmnte a Pl'p'-d:êncla pass')U a €-~).Lell-
diante de documento apócrifo. como tal; num furto de 15 mll cruzeIros, pelo d~r qlle n'o se tratava a ngo' de um 

!- .* SR. EURlç:O REZE~E - Co- O !:)R, JOAO AGRIPIl'lO - A chefe da agência postal telegraflc.a documenta. e nnedw,hmente Jevantou 
rOrlm, .<!. Sr. vai me, permItir, o Se .. não, ser que quem o trague, endos.:;e de Pont,]. Gro,,-,<a. IsmaU' Batl~tfl de a dúvida ôe nue somente lJoderia fa
nhor nao ~oderá, 'dl!inte de, ~m do- 05 fates.' '-Isouza, e H~. igualmente, seU en~'!.o 7:el' a iunt?da- ao prcceÓ'so, nessa 
çurnento, desses., abrIr inquerIto,' 1ue O'.SR~ _ PP"ESIDENTE _ EY.ll.ta~ c~~efe 'hlfdiato, telcgrafist-a. Raul QualldftCe Ao m:'>SlllO tempo. on 10:;';0 
~em" t:.felto mUlto oontll11d~n.te: co'" I mente, E' por i6~, que A pE<di a-o Re~ .Ma~,za., () sW'P~'eendeu furtando um ;'nl, ~ s-e'l"u'dn •. s.OliCi!O~ d? 5-1'. Relator 
.J!leç~r~. com uma sus~n~Il~, ,P0de- lato!' para- conSIgnar e3Se aspecto aspnadol" -c,:: po do De'r, .lze . .sr; ~D!l.stal do ~epo.mento -as c,~. 
a-á. lU1Clal' com wna smdlcanCla, se formal, porque se fôsse um d()culT.\en~ O !:'. DAGOBERTO nODRI, ra(',tenst!c'~'i . fC1'1ll,rU,s. dê:-.-e _ pape", 
qUiSer. to C<lru os elementos essenciais, aSi>i~ 'GUES _ V. iLx!!- me D;;rmit.e que eu Il)elU~ qual,'} se yenflC3, que llao t.em .. 

O SR. JE!:PFERSON DE AGUlAR na.turã 'e data, o Sr. Diretor-Geral periunte se ê~$es do-cumento,'i estilo as~ realmente. <'ls caqct-e,n),tlcas de uI)'l \ 
-. A~hO que deve. estaria na obrigação de to-mar as ilro· ~i11ado.:> (lU nllo'J . I d~cumento.:. quer P?rbcul{].r, Quel: l?u-

O ... :R. 'EYR!CO ,REZ,~DE - ." vidências que a lei manda, I O SR .• 1JEFFERSON DE AGUV'.R r bliCO. Entao, ~ a1.ltllde da p~'esIden" 
inclUSIve. $mdICâncJa s.l~Il06a, . O SR. JOA~ AGRIPINO, -:- E' _ Eu é Que pergunt t : V. Sa. te\'c cia, da Comi.;-~ao ~:~e~~, re?.lmente, o 

O ~R. PRESID~TF~ - ~at a melhor a adm!mstl'ação ser vigilante. I conheciment.o ou n5.o dé,:;.~e fato? cUld,~do de s~ pe .• n.tll a luntada de 
necessidade ,de ?on:.tar do depOlmen.. O SR. EURJ/:O REZENOE - Q1ie~ O SR. D.-\GOBER.TO .n.ODRlw papE'l." ,que eVl~enit.emen~e. tenham em 
t1J o aspec\ fOlmal do papel. 1'0 de1xRr esclarecido que não propu:, GUES NR' t' o t-..'... si uma. font~ a~ .nfo;-maçao, rel!ltIva. 

O SR DAGOBERTO RODRIOUE" . I'l 1 ~' . -.. {) ~ve c l1tleCllllflhO. , W L' ld d t t . i<! . . '. • ~ como memb.h'> da. COmlE:s<\o. a eic-'u.. O que é pr<>ci,o é i"el'mo~ obJ'et'vo·' a au _.!ltIC, 11 e" e ext\ amen e no! ~w 
- V. Ex·a, me permIte? DeseJava que r" de sindicância porque a Comis"" '," -. t ' 'd.) SD mandou conSignar, tHmoÉ'm no 
fI 'casse -nS!'llad ui s ", e IrlllOS I·ea.men.e ao encontro ts A' I" JI ;~~ -

.....,. c o aq que o ena- c;ão não tem competênCIa pela SU'.!;i': .. ' t .""_ d ' t.· 'bl i . têrmo. qu~ exam nal'R a se c,..,..çao ~ 
dor Jefferson de Aguiur não ,1!;SU~ rir Eu o fiz em palestra em ca"iltel' In.. el;:se~ dB a m

l
1l11S l.aqao d[}U _c~ e de jU:1tada para. dar {) desnach{l de-

me a. responsabilidade da denúncia. . t' 1 . -.. nuo lcat'mos aqu apl'í'Clün o denun- f'l1't'VO ' 
Q SR. JEFFERSON DE AGUIAR par ~cu al. c as que .são di1"Jm:lç~"I, e C~!unl: • .:;. 1 po;' .c;sa.s ptemi&.sã:~ V. E)l:fI, há de 

- Eu não conheço o' ser\'íço, nem. O SR. ~ELO BRAG-~ .-- 0. Senhor O s~, JEFFERSON DE .A9U1AR concluir _, o Que inclusive j;'i d'3cla· 
o Rio Grande. ' poderia d·zer co.mo .se lDl(!ia esse pe .. - q ",cnhor Relator pode dNXUl'. de- rei _ 'que como se enC-O!1t!'a não é 

riado? N~ começo o Senado!' djsse: conSlgn:\\'. d-ccumento e isso fiZ salrentar. tam-
O SR.VDAGOBE!tTO RODRIG-U~"'S vou ler uma série de acusfiçõe~ ijue t 1 bém ';clus;ve ·Pfl"o.· atenuar os éfei-

-, Se ,~a, nao c.onhece o i!V) existem nos dados. se V. Ex~. t:1'~~1' V, S-l, teve conhecimen o de a - t()S d~'6ua -reitur; em l'elaç<lo à 1'e5-
Glande: do Sul, 1:00 co~hece o ?e .. conhecimento de nlguma partlc-ulan., gum fato l'elacicnado com a vencia ponsall-drde do D:l'etor-Gel'a1. 
nh-or. B .. sl!lat .Borgffi, naú tem'

l 
:,~. dade do _ que vou ler pn,derá re-spl,m. de mat-erilll do DCT? Pii,::O dJ7.e!' a V, Exa. que, ne) CUn1_ 

nvheExc~mento. de !.anada , pardce~ i~Jll~_O der ou ijebt<w' de re",ponder, .se lhe O SR., DAGOBERTO RODRl- pl'tl1~ento do dever de pr24idente, res-' 
si' .a. apl'esen r uma enunCIa as~ convler: GUES - Não tive. O DCT não ,ven~ peitarei lnt.egralmente' tanto a Cons-
_ ,m. Se nao. se tl'ouxer O assunto a de· de material. tituiçãQ c~mo as leis em vigor e m<;u 

"""'~' SR. JEF'FERSO}'J' DE AGUIAft oate p~a.eria ter alguIfla. C!Q!.sa do co- O SR. AUR-ltLIO VIANA - Se- despacll'O. casO o nobl'e senador Jer. 
- Recebi uma denuncia, sou obTl- nheciUlento do Diretor-Geral,' AE,. nhcr President~. p~la ordem, fCl'Mn df! Ag-ujar ins;sta no l'm;pleri. 
g3;do a sub~eter a V. EXa .. que~ é o sim que foi encaminhado o êxp<:'üien- O "'3R, pR-EsrDENTE - Tem a pa w mento de juntad!l. Et"rá pelO 111defe ... 
DlJ'etor, p~ua fazer um!, apuraçao. te lldol há pouco. não no, sentld? I?O- lavra o nool'e "ienador Aurélio Viana rlmenlo, uma vez qUe êle não se con- ~ 

O SR_. PRESID~E - Tenh? n sitlvo, como acusação feIta. FoI lido O SR. AUR-lJ;LIO VIANA - (?cio. substa:1c:e em um documento mesma .... 
lmpre.ssa.o, de ,que nao há ne~::s~.ldl;'.- pam que 'o Dit'etor~.Geral tom'15se c~- Grdem) - Baseandc-t"e no' rlrt. 141, de carálel' particular. : 
de d~ dialogo, temos a inqumç:,w e nhecjmento de alguma particulan· % 5°, da. C{)nstitulção, que c!iz que não Creio qUe a.::sim fica escl~recida a ' 
a re.)posta. , dade ali enumern.da, é permitido o anonimato, nÓ5 nào questão de V. Exa. Agol''3., sinto-:ne 

""AChO fundament31 .salwntar o as- O SR. PRESIDENTE -.. O que fal .. podemo~ COl1S derar 4ocumentos .sem na obr·lgaç1'i.o de l'p.~~ber tôdas ns in .. 
P~ct? f?rmal do doeum~nto P1?rque ,~s ta dizer _é o a-;;l'ecto formal dêsse pa .. autoría, numa Comi~Bão de Inquérito, dagaçbe~, t"onnulada.s, porque não 
df2nuncw.s realmente, l3.ao mUlto ~!w' pel, mas a es ência já foi l'e'1istl'aWL p:ll'a apurar fatQs determinaDos. Que!'o, cmbol'l'l s1ula () ônus do in-
ves c estão sem aSSInaturas, O f.iR, 'EURIOO REZE'N'DE (ddan~ E.3tou lendo s.g01'{t a nossa carta h~,~~,~~tório, U\p eximir dêle e ,tania: 

O S.r:. EURIC~ RE:Z~~E (dita) do) Ma:or, e fnce esta inquirição na e.s- dar('i ph'na líb<~rdade no interro$a .. 
,q~lÇ, confOln:e ob ... elVa li- Co- " ... incidiu sóbre sete fôlbao; tetra do pensamento antério-r de VOS_ tório Cú:\1';} n,as resposta,>, tendo, po. 

mI~sao, .~.. de papel" dactilogrttfada>;, sem os, EXcelência, porque de outra ma~ rém. a cautela de e'Xtlmlnar tanto 
O· SR. JOAO AGR.IPINO Se· a~~in:ltura, em caráter de l'ela,~ 'tlr!ra. H'íamos nos perder na áprecia-- uma como outra :,;e f:=!zem' au:-:ÓI1,.1t:l-

nhor Presidente, peço a p.1lavra pela tório." ,.!:'::> daquilo Que não temos compf'tên- mente de aCôrôo com. a lei-. 
ordem, . O SR. PRESIDENTE - Tem d\l~ c'a para npl'eciar, porque s§,o denún_ O SR AURELIO VIANA _ M'ti-

O SR. PRESIDENTE _ Tem a IX'.- ta? ela:; anônimas, Cu então tere111o:: de f.o obrig:ado n V, ,lEga.; SI', Pl'e.'l.!den .. 
lavra o Sr. João Agripino, O SR. EUR,ICO REZENDE (di~ as,umil' a j.·espollsabilidade dil'eLa te. ' 

fanão) , I. . dessas denúncias. incol'pOl'A.lldo-as ao O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
O SR, JOAO AGHIPINO - Eu ';e com_ alttência. de data. ra· nosso t'I(nsam~nto. - ·Sr. D~goQerto Rodrigues, com !'e,· 

Ouvi V, E~w dizer que estava em 7..0 pela qual. tendõ em vista:lo O Stt. JOAQ AGRIPINO - As- lação à enl1ssã.-ú ~e V-:1ieii postais, gosp' 
dúvida de como receher o dOCUUU:l1- faltu_ de a.ut.enticidade, o SenhOõ" ,'umir temos de- assumir. ta}'l~ de Babel' do depoente se a Con. 
to. se é que .se porte chamar do- Pl'es!dente da Comi"'são vai dt'ti· O ,sa, 'AURÉLIO VIANA ...... Sim. tadoria Seedc:1al do ~A:'nistério da. 
cumento o que foi litia pelo Senador di!' sõbre o destino dos referidos cada· Um que o fl3.l;·3.. que apre"ente. Fazenda, Junto ao DCT centra.liza a 
Jefferson de Aguiar. Entendo que a lJapéis." Então, proporia, baseando-se' na cnnt~bHizr\ç:lo dêsses Và!{'-~. Os qua'~ 
'símples leitura ímpIiC'a no tato de 'J Constituição da República, que não vêm :nxmt-ando um detidt de."dlC'- 196!. 
~ ct d - lo ue n-a O SR, JEFFERSON DE AGUIaR o R ... "'1ena 01' eu ossa~ , S2m o q a nO$ pé'rJ~~emos mn's O"ast-a-ndo temw S.' DAGOBFR':'O RODRIGUES 
1 sen "d 'un'od de-1. Se'" - DeseJ'ava o!·jent.3.l'-me, porque CU'" <J T'd I t' , ~m -~! () a. J ~ 'J. ' :"j. d po em, ap!'ec'nr aq·uilo que não está - -O as as D re Ql':as ,tem uma se~ 
~ J d h cOmento a tendo - como o nobre Se-na or ·JoãO ;<. d C .l!.xa·, eu p3.ra. ar con e 1 "uentro da letra e do e~pirit-o....da Cons- ';'1Q e ·ontadol".a da Fazenda. Per· 
V Exa. e aos seus companheircs de Agripino entende tambe:m - que a ã (run~ a V Exa .se e f 'D' 
~,om','ss",-O e'1e o Clldossa, adml'tl'n.'\,') melhor maneh'a de se mante!' 'lIDa 'tttuir: 0, t' . ~oG' J' "'''' !'lJ r",ere 11 Ire .. '-.' .. ,o Sn" PRESIDFNTE _ Respon'- u1'1a- el'-él. Ott-a a guma Diretoria 
que as fat{)~ possam ser verdadeiros, org~nização livl'e de qualquer sus· Re tonal? 

O SR-. JEFFERSON DE"·AGUl;\R peit;!:.. é através da vigilância - lema dendo lL questão de Ç.rdem levantr.Hia g '. 
_ Admit'Ü qUe podem ser vCl'Óndei· ao ~l'tid() do' nobre Senador. P9r V. Exa". Senadol' Aurélío Viana·, O SR, JE'FFERSON DE AGUIA.R 

'ros ' . Agora. precisava de. pelo menos, 'devo 'drclal'i:tr, como f'·z df'''ldc o 101- - DeVe ser a D:l'eLorjarGúraL O de • 
. O SR. JOAO AGRJPINO _ Ou ter éste documento em mãos e que cio, qUe. a orienta~i1o da Pl"E'sldpncill IleU em 19ô1 é de ('ito milhões, qUli-

.V. Exa admite que podem, ser vel'- eu pudesse .. , da CO)nh-...são, di! COmum acôrdo l''}U1 tl'ocento-s e VIntE' e .sete m:l, treze!)· 
dndelros ou. então, 'jamais' poderia O SR. JEFFERSON DE AGUIAR o, Se11h9r"Re~atol', é de qUe 3':> inda .. t-o,s e dezenove cruzeiros. 
1(>\' êgtes documtntos' na Comissão. - Mandarei um ofício a V. Sa, en- g~f5es õ,u perguntas deveriam ser fo!'~ 1 O SR, DAGCBERTO RODqIGUES 
Como instrumentos graei060s de dt ... , canfnhando cópia dêste requeri- mUladas, exclustvamente. SÓbl'é os _- Infeli~nel1te, não estou em con
famação'ou de injú:'is., cl'eio que v'lmento. fato,;; relacionad<Og C!)m a A.dminL.')tra .... díçõe::: de-reSpOnder a V, Exa., por~ 
F...xft, jamüls faria a leitura dêles n'l- O S~. DAqOBERTO RODP..lGUES ção .d')" CO,rrt~jO$ e TelégrafOS. ,I que 1sso é assu:1to dil'et~mente liga.~ 

-1ll1. I!omlssão da qUf,tl fize::;se. parte, .- MUlto obngado. Dentro desa orientaçào, M -1ntel'ro .. do ao D'rej'(H' de Correios. Não mo 
Se V, EXa. admite a veracidade dos O SR. JEFFERSON DE AGUIAR gaçôes v~m sendo feitas e está. oorn) letnbro dp. ler visto o nome d€:le nn 

fatos. então ~ndo.s5a o document<) e - se o carteiro, nível 10. Paulo Da· a palfH'ra do Senador· Jefferson ~e l'~lnção dOg convlnados para deIt«. 



Quinta-feira 6 =--
Nestas condições. pediria. a V, Exa, 
tomas~e as medidas adequadas para 
que o Dirétor dos COl'l'~jos aqui vies
se par~'l p:estal' esclarecimentos pe.s~ 
lOa:s, 011 man~iarei à comissão infar- l 
mação por e::crit-o, t.ão logo me seja 
possível. 

O SR. EURICO REZENDE -
",., perguntadü se tem notíc~a 

relativamente ao exerCÍcio de 
196!, ele um detícit de oito mi· 
lhões, quatrocentos e vinte e sete 
mil, trezentos e dez.enove cruzei· 
ros concernentes à emissão d-e va. 
leso acu.'iad,o pelo Ministério da 
Fa.zenda e da responsabilidade do 
DCT, o deponete respo.ndeu que 
qualquer esclarecilnento a ês.se res· 
peito podcra ser p~e.stado pelO Di. 
retor de Correios. nâo se lembran. 
do o declarante da existência dês_ 
se alegado deticit LLL" 

O SR DAGOBERTO RODRIGUES 
- Devo e<;clal'ecer que assumi o car~ 
go em fills d1e outubro. 

O SR. EU~~ICO REZEiNDE (Conti
nuando) 

" ... esclarecendo ainda que ini~ 
dou a SUa gestão. de DÍl'etor
Gel'al em !ins de outubro de 
6' " 

O SR. JOAO AGRIPINO - ST 
Presidente. desde 1961. a' contadoria I 
dO Ministério da Faze:1da verificou 
que há êsse deticit e, ,sendo incom
preensíveL pediu ao De'!' que exami· 
na~se o sssunto. Ai, porém, quem· 
tem de informar é a Contadoria Sec
cional. 

.... 
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" . .• que, por deternlinaç.ã:o ~(). 
declarante, foi instauradO mque
rlto para apurar e. responsabili
dade da firma FORIBRAS S.A. 
a respeito. de "cOI1dutis" que. a 
mesma vendeu para O DCT,,,, .:n~ .. 
quérlto presidido pelo ,servidor Cl
cero Cavalcante d.e Albuquerque 
e que resultou na comprovação 
(te haver esta firma cobrado{) pre~ 
ç-cs abusivos; 

que, julgando o inqué~'i~o, o de
clarante oficiou ao MmiStro da 
Viação, a fim de que na. for~a 
da lei fôSSe declarada a lnldonel-
4ade da· aludida firma, ignoran
do o depoente se o menciona&> 
Minj~tro revogou a nota desatm .. 
nado1'a·" 

SenadOr Jefferson de Aguiar quan
to à diferença de 1.20 para 1.200, êle 
não confil·mou. Coloquei I'preços abU-
siVOS" . • 

O SR. DAGOBERTO RODRIGU~ 
_ Quero acres.c€ntar, am-da, qUe so~ 

bre o mesmo fato mandei abrir pro
ceSE.Q criminal contra a firma, que 
está correndo no Rio de Janeiro, Aliás. 
pedi. 

O SR. EURICO REZENDE eDitan
do) 

os p.., EURICO REZENDE (dJ-tn) I terminaremos hoje a inquirição de S. 
"que tem conhecimento de que t)J!- se não me engano, disse a V. 

foi aberto inquérito para apurar Ex\!- que tinha um compromis.so ina. 
R autoria e responsabilidade de diável, a.manhã. no Rio de Janeiro. 
operações traudulentas contra o De maneira que apóio a pondera .. 
:OCT, relativas à compra. e venda ç{\.o do ilustTe relator e também apelo 
de caminhões, pneus e acessórios para que se encerre esta reunião, de ... 
de veículos; qu-e dito inquérito s.1gnl."nó.O~sê um outro dIa da próxl_ 
não foi instaurado na administra- ma semana para que o Coron!;'l D-:1.., 
ção do declarante e sim na ges- gObero Rodrigues compareça a, esa 
tão do seu antecessor. que o de.. Comissão. 'a fim de concluir o se'J 
poente se compromete a enviar depoimeno. 
para esta Comis.são a noticia da ' 
posição a.tual e das conClUEÓ€S do ,O SR, ];?RESIDENTE _ - Em iace 
referido inquérito'" dI) reqlJ.enm~nto-sug€stao do nobre 

, Sentldor EurICO Rezende, em ta>:e do 
sr. Pl'l$idente, propo-nho que V. M'lIantado da hora c da impo.s<;jb1l1_ 

Ex' suspenda a reumào para que dade de conclutrmo.s hoje o der."Í'
possamos fazer uma ligeira. refeIção. mento e tendo também em cono,ídera·

çã'O a necessidade de o depoE'Dte, no 
O SR. PRESIDENTE - Eu. estava desempenho da própria fundo que 

esperando que V. Ex!]. concluísse essa exerce, dever encontrar-se amanhã no 
parte. o,s nOSso.<> propÓSitos co-inciram. Estado da Guanabara, resolvo Sl'k, .... 

Está suspensa a reunião por quin~ pender a reunião. designando oti~ 
ze minuOOs. para a próximo terça-feira, à" 10 ho-

A sessão é suspenSa ãs 23 ho- ras, para prooseguirmos no int"1'l"o1't1~ 
Tas e 16 minutos e reaberta às 23 tõrio. Pediria ainda aos Senh .... re.~ 
horas e 30 minutos. membros da Comissfio que ag'u2rd'1~

sem a leitura. de duas at.a~ ut" reu
O SR. PRESIDENTE - Estão rea- niões 8'1tBrlores, para formalizá-las 

berto.s os trabalhos da C()m~são pa1'- devidamente. 
lamentar de Inquérito." . 

"que em decorrência do resul .. 
tado do inquérito retro-menoiolla.. Tem a p.alavra o nobre Senador 
do, o declarante determinou ain.. Jefferson de Aguiar, a fim de pros
da se promovesse a resporu;ablU.. eeguir o lnterrog-atóno.· 

O', Sr. Secretário vai prc·reder à 
leitura... da pdmeíra ata. <Pausa). 

E lida e aprovada a {l~a. 

dade criminal do representante O SR,. E!1R1CO REZENDE _ Se .. 
da firma aqui referida, estando nhor presidente, peço a palavra pela 
o processo respectivo em anda.. ordem, 
mento; '. O SR. PRESIDENTE _ Tem a pa_ 

, O SR- JEFFERSON DE AGUIAR - lavra o nobre Senador Eurlco RezenQe. 

O SR. PRESIDENTE - O 
cretál'Ío procederá à leitura 
da reunião anterior (pausa). 

É lida a ata. 

Sr. Se~ 
da ata 

Se h(\ inquérito, também, a respeito O SR. EURICo REZENDE _ (Pela 
O SR. PRESIDENTE - Em dis_ 

cussão a ata. 
O ·SR." JEFF'ERSON DE AGVIAR da. compra e venda de caminhões, d S 

- Sr. Presidente, indago se S. Sa, venda de pneus como sucata, roubo or em) - r, Presidente. a.té onde O SR. AUR~LIO VIANA - Sr. Pl'e~ 
tem cO.1hecimento de que houve in· de pneus da g"ll'.agem postal, roubo a.1ca,nça a minha experiêncIa. em 61'- s-idente, ,sôbre s-quela impugnação, te .. 
quél'ito admin'strativo a respeito de de peças e asse.s.sÓrlos _ que se eu- gãos de investigação, chego, fàcil- nho a lmpre.ssão de que nã,o hcun 
''Ofll'i'cimento de conduits de porcela- contra na Inspetoria Geral. mente, à conclusão de que não ter- realmente uma impugnação. HOuve 
tla ao DCT, pela finna ForbTas S.A. O SR. DAGOEoERTO RODRIGUES minaremos, nem hoje, nem daqUi a ~m"a Q.ue.st~o a ser resolvida pela Pl'e
inquérito presidido pelo Sr. C'cero _ &.%e inquérito fOi aberto na Ad.. algumas horas. o interrogatório do sldencla sobre se havia redacão de 
Cavalcanti de Albuquerque. ministração anterior, quer dizer, deu- Coronel Dago.berto ROdr:1gues. cau~a e efeito entre 8. inquiricão que 

O SR. DAGOBERTO RODRIGUES se na. vigência da Administração. de O Senado! Jefferson de AguIar ,a in- estava sendo fetra sóbre a o:'i~cm de 
_ Pediria ao Sr. Senado! Jdferson meu ant.ecessor, Não tenhO; aSSim, da. tem Jnúmeras pergunt,3g a for- património do depoente. Eôb1'e OI 
de Aguiar qlJe repetisse H pergl.lnt,a. uma lembrança segura sõbre a5 con ... mu1..::tr e certamente .outros Senadores bens dos seus parentes e o fim es_ 

O SR. .JEFFERSON DE AGUIAR clu:::ões dêsse Inquérito. mas na mi- também desejarão obter e.~clarecfmen_ pecífi.co que deu motivo à constitu~·· 
_ Se teve conhecimento de que foi nha Administração nunca recebi de .. tO! e formular perguntas ao dec';a- Ção da Comis.são. 
instaurado um inquérHo administz'a- nuncias sóbre desvio de materiai da rante. V. Ex!). respondeu, depois' de outros 
tIvo p.orque o conduzt de Cr$ 1,20 fOl garag·em, falta de pneus ou venda de . 81'S. sena-d·_'res se terem m'mifestado 
adqUIrido por Cr$ 1 2CO.{J{j. mqllénto sucata. A.5eim, 1>TOPOT'a 9. V. Ex~ que en~ e? interpelante sil"nciolL Nã-o hOuve 
esse pn~~!dldo pelo sr. Cícero caval~ O SR. EURICO REZENDE (Ao se... ~e-rrasse. !leste Instante. o~ trabalhos propl'iall1E'nte uma tent,ativa d.o Í!l10"
canti de Albuquerque. I nhor Jeffer.sún de Aguiar) - Quoal é a reunIao. desll5nando Uln"! outra (dIr que se flze"s"m md t'>"(Içõ"'·" sôb~e 

O SR. DAGOE.ERTO RODRIGUES o objeto do inquérito? g:-r~~~~~: para (! J:tr'os~"guJmento I o pahlluón10. ' , 'o' ~~ 
_ Ten..'1.o conhecimento dé.:.lSe in~ • O "S~. JE-FF.ERSON DE AGUIAiR. - O SR _ PRESIDENTE - AColho ft 

quérito porque foi, inclusive, a.bei~" E SOble: c~pla e venda. frau.dulenta O SR, PRESIDEh""TE - rl"'rno n"'''-I ohsel'1:<1cao de V Exu f' det.ol'l"", 8 ao. 
'Sob minha determinaçào e apurada a de,., cam12:hoes, venda de pneus CO:!110 te momento estava rea1l7...ando o (n. Sr. SecretéHo que faca COl1sÕ(n da 
ir;e~ulal'ida.de _ um roubo contra su;a-ta. loubo de pneus da :~ta~em terrwatórl~ o nobrf> 8"n 'd'lo)' .]f>ffe:- I)!'OXlma ata o P.<;cJ~UeClmt'n o P"Ii"'itD._ 
a repaxtição, FOI efetuada a medIda pc. tal e rou,bo de peças e ac~s,-órlOs !on de ~O'Ular, cOnsult.a .3 S Ex!!. (!(W'I r. do pejo nobre Senador Anl éllo Vlana. 
cabível no caso, que, seja a da devo~ 9 SR. P,R;:ESIDENTE - Que época se m~p'lr€' t'l. em reIa'"'ac â. n:'rpo5J (\ I Quanto aO nh'l.lS não há lmlJl"!naC'ão 
lução da imp,(n'tâ1?-cia da t·mnsação e, fog SR JEFFERSON E GUIAIR . , do n'1~l'e Senador Eurico R"'2'·nc'!e ~-:.:"tá aI" Dvadn :l ata C"m a l"1"111O'na_ 

n,? ~xpediente feIto a.o Ministro da Estão r~~idos 1 s :go t-- G r l-O ~":> •• TFF'FTi;P<::'(')~ T'F. .1 rn"f _ ~ I çr:.~ .d~o Sr. SmadoJ' Aurelio Viana. 
V\~Ç~o. e Obras pübbll.cus daM.ép-0trCa. \!nquérito~' o c~f di~ gue ~:o S:b~ OS Sr. Pres.!dente, rea1mente tE>nho lnll: Esta encenaàa a reunião, 
so lCl~el - porque ca 1(\ ao- lniS o O SR DAGOEERT DR' -mel'[l.S outr"~ nel'O,,.,,,-I,,-, . ./ - que a firma FORBRAS S A fôs-se _..', O RO IGUES ao C 1" ·_ .. l ' ,_1 fClIrr.1)]3.1 (Lcvnnta~se a H!llll;ÕO às 23h 
tornada inidônea. . . - Na~~ Eu .1llfo~~eI que ouvi a res- orOn€ Dagoncrb ROell'!~'l::';. Não e 50m), ' 

pe1t.o aesse mquel'lto ocorrido na Ad
ministraçã-o anterior. N.a minha. Ad~ 
mlnLo;;traç50 nunca houve a menor 
denúncia sôbre êsse fatos. 

o 8R JEFFERSON DE AGULA,..R _ 
Mas o Ministro Hélio de Al.meida. re
VOi!;OU essa ordem de inidoneIdade'? 

O SR. DAGOBERTO RODRIOUES 
- Infelizmente, não sei do resultado 
porque me competia. fazer o que era 
de lneu dever. 

_._-----_._--_._--
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

Edital O SR. JEFFERSON DE AGUIAR .- Ato do Primeiro' Secretária I 
QUE'-l'!a. saber a conclusão do inqué-rito 
._ se foram COl1cluidqs, se íPra.ID 0- P1'imeiro. Secretãrio, nos t-êl'll1o.s ( P 1 ' ' . 
punldos os responsáveis, se não f 0- do e.rt. 88, da. Resolução n'? 6~60 de- I e o pre~el1t.e edItal, f!ca conVCC!l .. 
raro punidos,.. . feriu em 29 de janeiro do cOI'~entf do o AmdUal' de Limpeza, Simbo~o 

O SR· JEFFERSON DE .t\GUIA.R - O ~R. DAGOE'ERTO RODRI('UES ano, o requerimento de Franci~o da.' PL-ll, EIso Rodrigue Cat.anhêde • 
Re:llmente 'Ü cOlld1lit foi adquirido a ~ .. Cha_gas Pompeu Fortuna, AUxi-:lar ar - . 
CI'S 1.200,00 quando custava por uni~ - pois é. se V, Ex\' não diz a date. Portaria, PL-IO, sOlicit,ando prol'!'cga- eompare-cer a esta Secretaria a fim 
dade. Cr$ 1.20? em !lue êsse.s inquéritos se ftrlfica- ção de 30 dias de prazo pa:'a po·sse de justificar sua amêncJa di) s~rvic'J, 

O SR. DAGOBERTO RODRIGUES ramo fico impossibilitad.o de respon- no cargO de Locutor de Radí-cdlfusãO. sob pena de lhe ser aplicado o di,~ .. 
_ 8r Senador. não flcou dIto que lie:r a V. Ex"".. PL-I0, CrIado pela ReSOlução nO 38~63 t t . 
foi aJ->o'.'to mquél'íto e que n flrma de.. 0. ~R.. J'RPFERSON DE Aq-UIAlR _ para o qual fOI nomeaQO p:1r Ato da pos o no al" . 210. item tI. e re_~rFcti"o 
volveu o dinheit·o con'·tat"'do '&se I?~dltln a V. Ex:'\ que verjflcasse na I ComiSSão Diretora de 8 de janeiro d ... parágrafo 2°, da ReSOlução nO 6·60. 
roubo? . - ~ - r:ospt:'tf;··;n Gorai se há inquéritos re- H!G4. . I t,ldo;: :'" ('cnclu~ão. ~ec,et8ria do S~!l3do F."d·"'al. em Secretaria do Senado F0::\°1'<1. I

. ~rn 
O SR. EURICO REZENDE (Con- j .0 S t. 1? '\GOBERTO ROORIGUES j 4 de feve-:,?"jj·o d", 19.f4 _ P,vandro ,'í de fe"lE'reil'o df> HIIl·~. __ P.vandro 

ttnll[(ndo) - Po~ 11aO. _ lilendes Vianllal Dire:o.l·-Ger~.l. J).[endes Vianna, Diretor-Gel'al. 

, 
• 
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DIÁRIO DO CONGRESSO ACIONAL 
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ANO XIX - N.O :t7 CArITAL FEDERAL SEXT,\-FEIRA, 1 IlE FEVEREI1:0 DI! IBU 

CONGRESSO NACIONAL 
l'RESIDt1:NCIA 

CONVOCAÇAO Dl!; 8E5SAO CONJUN'l'A PAB,A AI'RE(.1lAÇAO U1': 
VETO PRESIDSNOIAL 

o Piesidente dO Scnaa.o Federal, nos têrmos dQ art. -70.·§ 39, da 
Ca.tu do Congressr> Nac'ona. pa:tt, em sess§.o conjunta. a relllizal'-se no 
Dlara. doa DeputsdoS (.'.onhecerem CO veto presidencial ao Projet.o de l.et 
Deputado.s) que ~tabt'}e(.e pra1.o para o provimento de C81'gos públicos 

C'onstltUÍÇ~O e do '1rt. 1'" :1(- IV ao ttegln1enrO l,..omum, conVOCA; llS nrft, 
ala 2D de 1'evet'eírll a.~ :lHO e.:u CW':!Q tt.5 21,00 hQl'a.!! no Plenário da ('Í\
t!t'! 31, de 195C, nQ S~l1fl.:lo Federal e' n(j 2.182-B, de Hj6{l, na 0ámara r.GII 

Amo Mor RI' ANDRADE 
Sellado Fet!c. aI. 011 3i de jíU1eil'o de 19&1 

SENADO FEDERAL 
ATA DA 26~ REUNIÃO, EM 

DE FEVEREIRO DE 1964 

6 1963 (nl;!· 23-A-63. na Casa de or!rlemJ r!dícidade; ~.elaçõe.s ~x,prio"es. favo-' Virgílio) q'l~ d:sDÕe sõbre tnr1~rf;r:n('.qo 
que aprova o ACÓ1'do Básico de Ca. rãvel. e Saude. favóra ;e.:. ao s.et' concl"àlcla, em 0000 de !e,:;c:~áo 
operação 'rêcpica. entre os E'>tad03 do cQntrl\tO de trabalho ;em ,1'.1.313 

PRESIDI~NCIA DO Slt.. ADAL6ER- unidos da Bra.sU e Israel, c\)llcluído causa" antes do empregado C.)lllpJetnt 
-O SEN" 1 • d '3 periodo de doze m~e.s de ser .... 1ç'o. ~ _ ..... A. . em Re~ife, em 12. de março ó-e 9u2, Voiaçãlj, . em turno íuÜC<..l, o Pt'O· 

b i '1' d I 6 e dá outras r.l'ovidências, t-('Udo pe·-e. , Aa 14 horas e 30 minutos acha.m-se tendo pareceres favol'âveis W Ol - jct.o de Lei da Camnra l.!) 1 2, !?; 9 3, 
p:esentts os Srs. senadores; meros 799, 800, 801 e 802, de HKi3, das (n~ 3.408-B-61, na C~a de orIgem) ceres sob Os números 743 e 144, alt 

1963. das Comissões de COllSLttll.çâo 
Adalberlo Sena 
Lobão. da. Silveira 
Joaqullll Parente 
Menezes Pimentel 
H.,"!bo.ldo Vieira 

Cuido Mondln 
MeJn de Sã - (7), 

Comissões: de constituição e Justlçaj que reverte ao SerYlÇO Ativo do EY-ér-
de Relações Exteriores; de Educnção cito o Tenente·Coronel Rubens Ribel
e Cultura e de Finanças. 1'0 dos Santos, e dá outras provi.dên .. 

2 
cias. tendo pareceres favoráveis sob 
os números 884 r 385, de 1963. d~s 

Vat,ação. em ~mào turno. do P"O- comissões de Segurallca Nacion.'1J e 
ieto de Lei do spnado nQ 4, d.e 1\)6(\, de Finanç9.s. 
que autoriza o Poder Execuhvo a emi
tir selos comemol'attivOs do cinqüente. 

O SR. rR~SmEl\~E: nArio da fundação da Prelazl~ do "Al.. Votação, em turno único. do Reque-
A ·llata. de presença. acusa o com- to SOlimões". tendO parecer l!Ç 855, de rimento no? L 205, de 1963, pBlo Q,Uttl 

pt.l'eCtmentG de '1 Srs. Senadorea. 1963. do. Com1ssã.o de aerhção ofere- os 51'S. Senadores Ar::hur Virgílio (Li
Não hA nllmero pa.ra 8 abertura dos cendo a redaçã.o do ven'cfdo em 19 der' do PTB), Barros Caall.:ho (Líder , 
trabalhos.. turno. da Maiotia) e LitlQ de Ma;';T~ (Llder 

;. Vou encerrar a presente reunião; 3 do Bloco da.s Pequenas Rep"'eclenta-

e Justiça, favorável com G el1lena~ 

que ofel'CGC de n9 1-CJ. e de LE:giSle. .. 
ção Social, favorável ao projeto e .. 
emenda da Cornissii.o de COlUitiwi\G.o 

e JUStiça 

Votação, ·em turno único, dI) r/"()0o 
jeto de Decrf'to Legislativo 09 ~4 de 
1963, (nÇl 5~B, de 1963. na Cf1I'f:13ra) 

que aprova os textos da. Convenção 
relativa, e. proteção dos trabrlll'llRdO
t'es contra radiações ionizantes, ado
tada pela Conferência Internacio!lal 
do Trabalho, em Genebra, e da con .. 

designando para a pr6.x.1Jnit sessão a ções) solicitem urg-ância nos t~rmo.s venção para revisão parcial da,s Con .. 
e.egutnt.e votação, em turno único, do projeto do artigo 326. nQ 5~b. do Re~lmento venções anotadas pela mesma Con .. 

de Decreto Legislativo nº 40. de 1963. Int.erno, para o Projeto de Decreto 
orlg"inário da câmara dos Di!put.ados Legislativo n9 44, de 1963, que cance
(nQ 7-A. de 1963, na Casa de origem) de anistia aos membros da Fôrça Po
que aprova a Convenção úntca sôbre Ueial do Rio Grande do Norte. 

ORDE~I DO DIA 

Se.'JSão de 7 de fevel'e'l'o de 1964 
- (Sexta-/6ira) 

Votação 
1. 

Entorpecentes, a.ss1nnda em Nova, Ior-
que, fl 30 de março de 1961, t~do pa- 6 
receI'tls sob números 806 a 808, de votaçi1ô, em primeiro turno), do Pro-. 

venção, tendo pareceres 1avorévcis. 
sob trúmeros 842, 843, 844 e 845, de 
1963, dll8 Comissões de Constttuiçã() 
e Justiça., de LegIslação SOcial,· de Re .. 
l"çõE'S Exteriores e de Sallde. 

8 

Yotaçii1. em turno llniet>. do Pro- 1963, das Comissões de Const.lt·u!çáo e i Jeto de Lei do senado. n9 83, de 1963, Votação, em turno únIco, d,) Ftc-.. 
:tet..o ~ D(IrOreto Legialatlvo 11.9 29. doa' JusUç .. ~, pela, constitucionalidade e lU" (de aut-oria do sr. Senador Art.hur querimento Ii9 4, de 1964, em. que Q 
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Senador Vasconcelos Tõrres S{,'j{lU 
transcrição nos Anais do seuajo da I 
carta pela. qual o Senhor Pl'€.sIdente I 

<la R.epÚbliC. a. convidou o Pl'e~jlkr!te \ 
da República Francesa para. vIsitar o 
Brasil, e da respectiva resposta 

9 

votação, em turno único, do :ae~, 
Querimento n9 3, de 1964, pelo qual os 
,c Senadores vasconcelos Tõrt:1.'~ 
...,r5. i .) Si 
(Lider da Maioria em exere C10 .-
gefredo Pacheco (Lider do P~D em 

.. 11 '0) e Aurélio Via.nna (Lide~' do exe~c c _ 
Bloco das Pequenas Repi'esentaçOE'3 
em exercido) solicitam urgência, nm 
têrmos do artigo 326, nO 5·C, do Regi
mento Int.erno, para o Projeto de Lei 
da Câma.ra n9 127, de 1963, que dis
põe sóbre a remuneração -:ie pl'oflS
sionais diplolhf\dCJ::: em En~enllftl'i3.: 
Arq'Jitetura e Com Agrc.Domia. 

10 

Votação, em prlr.::eir.,.. t.u..."11o. do pro
jeto de Lei do senado, nQ 137. de HJ(~3, 
de autoria do 51'. Benaf\Ot Mart~s 
Junior, que autoriZ$!. o poder ExeCú.tl~ 
Vo a emitir selos -iiomemol'ntivos ~c 
lCentenário da AssOciação Oomerc:.al 
do pal'á, tendo pareceres fav~t'áveis 
sob os números 758 e 759, de 19ü3, das 
Comi$ões de constituição e Justiça 
e de Finanças. 

11 

votaçãO, em tUTnO llnico, do PiO' 

jeto de Resolução nQ 1,' de 1964, de 
autoria da. Comissão DiretoTIl, que 
aposenta: a Taqulgrafa-Reví&wa. Kl~ 

cinda Trivelino, no cargo de DiTeto~ 

ra, PL-1, do 'Quadro da Secretana do 
Senado Federal. 

12 

Vot.ação, em turno único, do Pro/e_ 
to de Decreto Legislativo n? 21, de 
1963, originárIo da· Câmara dos De~u .. 
tadOs (n9 167 .. A·62. na Casa .lie orj .. 
gem) que aprOva. o texto do Acô:do 
que in.'ititui o Centro LatinO·A:11Crica. 
no de Física, ~lnado pelo B~''''6H e 

~-~ .,....._----
r 

\ 

• 
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EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIRETOR GERAl. 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 

CHEFe! co SERVIÇO DE FuaUCAçÓEe 

MURLO PERREIRA ALVES 
C"'E:I""'G 0,11. SE:cÂo DE I'::'I'"OAÇÃO 

FL ',RIANó GUIMARAES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO fi 

Impresso 1M oficinas do DePlittamento de Im~rtnsa Nacional 

BRASiLIA 

ASSlllAT-URA8 

.fUNClONÁRIOS 

Fevereiro de 1964 

lsic.ente da Petl'oo: ãc, S A." pUblicada 
,.::m 23 de janeiro jo Ilne em C'.lr.so. 7 

(Encerra~se a reuniâo às 14 ho-
ras e 35 minutos) 

SECRET ARlA . " 
DO SENADO FEDERAL 

Ato do Pl'imeil'o Secretário 
PORTARIA NQ 2, DE 1964 

o Prhneiro Secrelár'o, usando da. 
artibuição que lhe ·confere o artigo 
222 da Resolução nQ 6-6ú e de acô:do 
com a deliberação da Comissão Dire .. 
tora, resolve designar, nos iêrmos dO 
art. 223 e § 19 da mesma Resolução, 
Jose Pinto C~neil'o Lacerda, AS.:;es .. 

REPARTIÇõES E PARTICULARES' 

Capital e Interior 

Semestre . . . . . . . . . . . Cr$ 50,00 

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

Extl!río}' 

An_ o' •• ? •••• , • , •• Cr$ 136,00 

C apitaI e Interior 

Semestre ........... Cr$ 

Ano o ••••••••••••• ',' Cr$· 

Exterior 

Ano ............. ;, .. Cr$ 

. sor Legislativo, PL-3, Mauro Cunha 
3900 Campos de Moraes e Castro, Reda ... , I tor PL-3, e Ney Passos Danta.'5, Au ... 
76,00 xiliar Legislativo -PL.9, pa.ra sob ª' 

pl'esidênc:a do primeiro. constituírem 
108,00 . a COmissão de Inquérito mandada 

___________ ----'----------_____ instaurar pela Comis~ão Diretora_ 

- Excetuadas as para o exterior, que ~.erão sempre anuais, as 
aSsinaturas poder...,se·áo tomar, em qualquer época, por seis meses_ 
ou um ano. 

~ A fim de possibilitar a remessa 'de~ valores acornpanhado's de 
esclarecimentos quanto ià sua aplicação, solicitamos dêe:rn preferência 
à remessa por meio de cheque ou vale postal. emitidos a favor do 
Tt;soureiro do Departamento de Imprens~ N acionai. 

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

..:.. O custo do número atrs,Jiado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por 
u:ercicio d.ecorrido, cobrar...se-ão mais Cr$ O,!iO. 

vários países, no Rio de Janeiro. a transcrição, nOs Anais 40 Senado, de 
26 de março de 1962, tendo pareJeres declaração feita. pelo General Albinc 
favoráveis sob numeros 818. 820, 821 Silva, Pre~.idente da Petrobrás S. A ... 
e 822, de 1963, das Comissões de Cons- em caráter oficial e publicada em 26 
tituição e Justiça, de Educação e Cul~ de janeiro do ano em curoo. 

para fins de apuração da. vaUdada 
da certidão de tempo de se!·vic;o. 
pr€5tado pelo Auxiliar óe Limpeza. 
PL-l~, Severino Jorg'e Trh1dade da. 
Silva. conforme requerimento nQ 2;.!O 

de 1900. ?t: 
Secre.ta.ria do Senado Fedet'al a'l1 

4 de fevereiro de 1964. - Guida 
Mondin, 19 Secretário em exercíciO~ 

Edital 

tura, de Relações Exteriores e -de Fi~ 
nança,s. 

Pelo presente edita1, . fica eonvo
cado o Auxiliar de Limpeza, 6~11bolo 
PL-ll, Elso Rodrigues Catanhêde, a 
comparecer a esta ·Secretaria. &. fim: 
de justificar SUa a.usência do serv~ 
ço, sob pena de The .ser apJicado o. 

14 disposto no art. 210, item n. e ns':' 
~S ; Votação em turno único,.. do Reque- vectivo parágrálo 29, da Resolução 

rimento nU 7, de. 1964, pelo qual o Sr. n9 6-00. ,~~! 
Votação, em turno Onlco,:- do_ Re~ Senador Melo Braga solicita a. trans- Secretaria do Sena.do .Federal, fllJl 

querimento n9 6, de 1964, pelo qual o crição, nos Anais do Sena.do, de en~ 5 de fevereiro de 1964. Evandro M"fll.""!~ 
Sr. .s.E~~doj' Melo .B~·a~a lOlicit.t. a trfVlsta elo O~i!lal"~~~ S~va~ p~e~ d~8 V:!antW .. piretor' : . .....:.-.4 

\ 

-"' .. 

. -- ~-
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SENADO FEDERAL 
• COMISSõES PERMANENn;S 

" . .' 

f.C~ICI)LTUBA (7 1'!1embros) 
-., , . FiNAt!Ç,;-S (15 r.1embl'os) 

Titulares purt·ctos! Suplente., TltUlares F,'!.r!": jo.s SL;p.emes S'J )~',j! J"OI 
Eug:nlQ Ba.rros 

IVjce~Preslaente) 
Jo.<;é FeUcianô. 
NelsOn Maculan (licenciado) 
Dlx~Huit Rosado 
Raul Giubert 
Lopes da costa 
Antônio 0!l<100 

POSO 1. Attllio Fontan~ 

PSD 
PTB 
PTB 
prB 
UDN 
tJDN 

2. Pedro Ludovico 
1. Aarão Steinbruch 
2. Vagr> 
3. Vago 
1. Daniel Kriege:c 
2. JOãO Agripino 

(Em 12 de deze mbro ele 1963) 

Secl'etãr10: Auxiliár Legislativo. PL-9, José Ney Pa.!;fiQs Oanta&~ 
Reunlõu: Quartas·feiras às 16,00 horas', ..! 

Nota: Vaga a Prooidêncta. . 

CON~TITUIÇ"'O E JVSTIÇ-!, (11 m~mbro. ~ 

V lCOOf ino Freire 
Lobão da Silveira 
Sige:f:,edo Pacheco 
Wilson Gonçalves 
Leae Netc) 
Arg. de Figueiredo (Pres. ) 

Bezerra Neto 
Dix .. HUit Rosado 

Pes.'lo€t. de Queiroz 
J1>sé llnnfrio 
Daniel Krieger (Vlce:Pre." ) 
Dinarte Mariz 
Irineu l«>anhau.sen 
Lopes da Costa 

PBD I. Jo . .';e GuiOma -d 
PSil E..:.gélllo Bal'''o~ 
?SD 3. 1w"lenezes Pimentel 
l'SD 4. Attlho Font~na 
PSD 5. Pedro Ludovko 
PTB 1. Nel~on Macula0 

(licenciaao I 
eTB 2. Lino de M<ltJs 
PTl3 3. :Amaury Silva 

(l1ceuciado I 
PTB 4. AUl'ého Vianna 1 F.d 
ITB 5 Antônio Jucá 2. ~r~lo1j 
ODl~ 1. .-\ dolpl1o I;~r"r.co 
(TD:' 2. Euric~ Rezende 
OvN :3. João Agrlp:no 
ül>N 4.. 1.1Htol1 C'3.111POS 

Tltular~ Partidoo Suplente.s Substitut.os MelQ. de Sá Fl.. 1, Aloy.'iip de Co..n·::dh~ 

Jefferson de Agulsl' PSD 1. M~p.ezes Pimçntcl 
Ruy Oat'neIro ~ ',' PSD 2. LeitE! Nero . 
Loblid> da. SIlveira PilD a. Bonedit9 V&ll.d"eo 
Wilson Gonça:Lve.PSD 4. ~til<? St~li!1li:f' : 
.. Vi .... .,,·esldenle) . 

secretário: Auxiliar Legis!at.ivQ, PL-10, Cid Brugrrer. 
Reulliõts: Quartas--fclrus às 1000. llorns. 

LEOISLAÇÃOSOÇIAL (9 Membros) 
TItUla.rcs. 

1 .... ,. 
SUpletlt-E;~ Josaphat 1401'11100,,' .. PSD 5. Heribal<\O Vieira 

AIIi.l.ir7. Sl!va tU.encl.úQ) 'Pl'B 1. MS:' Flgue1rOdó M. ~.IO, ~r",. 
Bezerro. Neto-' P.Tlt 2. SU'r.io -Pérlcl$'-) 

Ruy Carneiro (Vic~ .. pres.) 
Walfredo Gurgêl ~ 

~,L'1I1dOS 
PSD psp\ 1. Leite Neto ' 

~. Lobã..o da Silvei!'$. 
3. Eugênia Ul::J'"roa .: 
4-. Júlio Leite 

Artur Virí1l11<> 'P'ri! 3. Edmuni!o Levi 
Al0)'llio . de (larvoIho UDN 1. Atonsó' ArlnO/) 
1.'"UrtCCf Rezehde' , ~ ~ \1DN 2. Dan.lél Ktleg'er 
MUton OrunpOó <l'resl<lem.·tltlN 3. João Agóipmu 

sccretárlo~ Ótlciãl' Leglsh\{J-vo, PL.S, Ronaldo" Ft>rreíra. Dia.!J, 
Reulliõ",,: Qua.rtiis-fj1l""; 1I.s' 16.00 hora.. • ' .. 

Titulares . ~. Dlre(ma 

Auro. Moura Andrade - Preso PSD 
CRmllo Nogueil'a da Gama PTB 
Rui PBlmeira,. . . • trDR 
"Ilberto MMinh. PSD 
Adalberto Sen~ l'TB 
eattel<! Pinheiro PTN 
Joaqulln Farentc UO!'f 
Guido Mondin PSD 
'Va)jtoncelos 'rorrea: PT.S 

BeCl'etátlo: Dl". Evandro Mendes VIanna, Diretol'Geral. 
~eunlõc~s: Qua:ta .. fei.raa às 10 horas. 

DISTRITO FE(?ERAL (7 lVIembros) 
°J'I'.:UJar6S Partidos Suplen~ 

Menezes -Pimentel PSD 1. Filrnto Muller 
pedro LudoviCQ (Vice·Pres.) P-SD 2. Eu~êntQ Barros 
Lino de Matos (PrMidente) PSD 3. Herlbl11do Vleira. 
Oscar Passos P'l'B 1. Aarão Sl<!inbruch 
Dix-Ruit Rosado 1'~'B 2. AntôniO JUcá 
Dmarte Mariz UUN 1. Lopea da, Costa. 
EUrico Rezende U LJN 2. Zaea.rJaG de Assumpçlto 

Secr.tâ".:Oftcl~1 1,.gtsbti~". PL-3; JUlleta Ribelr Odo.s s..nt.b. 
ReuniIJea: Quintas!eir~ àB 10 horas. 

E,CONOj'l1l~ (9 Membros) 

Tltulares Suplent.eo 

FiUnto Mul1el' (P\,~ ... f ... \ pS!) 1. Jeffel'S()n de 'AgU1H 
Eugnlo B!l<ros . PS!> 2. Slgefredo Pacheco' 
Atti1!o Fontena PSD 8. Sebastião Archer 
JOSé Gulomard _. 1"5D 4. Josapliat Marinho 
_6 Ermfrio (VIce-P'· ... ) PTB 1. oscar P~Os 
Nelson Maculan (licen-ciado) _PT,s 2. Bezerra Neto 
Júlio Lei'" PTB 3. Melo Braga 
Adol)l/lo Franco ODN 1, J<l!f OândidO 
Lopes d. Oosta- UDN 2. Zab'arl... de lWIumpçl!o 

SecretárJo: Auxiliar Legislativo. PL--I0, Oid Brugger. ___ 
REUniõ13. Têrças-feir.a.s às 16,00 horas. .' \ 

EDUCAÇM E CULTURA (7 Membros)' 
Titula.res partldos Suplentéd 

'" 

Menezes Pimentel (Pres.>: PSD 1. Benedicto vallRdarea; 
Walfredo Gurgel PSD 2. Sigefredo Pacheco 
Pessoa de Queiroz. PrB 1. Vago . 
Amaury SilVa. Illoenoiado): PTB 2. Vago 
Antônio Oarl"" VDN 1. Adolpho Franco 
fedt'o o.lazaM (Vlce-Pres.) UDN a. MUton Oampos 
~m de Sã. VDN 3. Arnon de Melo .~ 

Socl'etâria: Oflc!.l L"lllslntivo. PL-7. _ V~r3 de 4JVMe.'1g~ Mo.!m. ~. 
R.f'uniõI!5: Quarta .. felraa àS 16,00 ho1'll.s: 

josé Guiomard' 
a.UI "Iube':!!"· 
Vivaldo Limá (Pres.) 
Amaury SUva _ Oieellciad:l.y 
He1'iba-ld() Vieira 
Eurico Rezende 
Antônio Carlos 

eSD 
l'SD 
PTB 
!."tIl 
UDN 
OON 
(fDN 

1. Aur6Uo vianna 
'J. pesio~' de QU'.~.i ~oz 

. 3. Antônio Jucá 
1. Lopes da Costa 
2. Zacarias de~ Assump.,;ão 

Secret.á:lia~ Ofimal Lf'gislntivo. PL-1, Ve~'a de All'al'cngij I'.'Hdta .. 
Reu..·üões: QUintna-t'elrns às 16.00 roras: 

POLl00f:JO D~~ S~ç~S (? r~embros) 
Titulares 

i'Wil~on Gonçalves 
iRuy carneiro (Pres.) 
Dix-Huit Rosado 
Heribaldo Vieira.. 

;JOSf) Cândido . 
! Ao.rélIo ViaUa (Vice~Pres.) 
Dinf'~rte MarIz 

P";,n t:..;os 

PSO 
PôD 
prs 
P1.'B 
Ul}N 
PTIl 
UDN 

Sup~evte3 

1. Sigefred:> pachE'co 
2. LtJte Neto 
S. Argemtro rie FiJ.\uell'E'do 
4 Al·r..Oll de Melo 
Õ, Júlio Leite 
1. João Agrlpmo 
2. Lopes da Costa 

SecreLftrlo: AllXiliar Legisltüivo PL~9. J. Ney pas.<;os' D:mtaa. 
~euniões; ~uintas·fetl'lls à.s 16.00 horas. 

Rt::DAÇ,õ,O (5 M€'mbros) 
Titulares 

Walfredo Gurgel 
SebasMão Al'cher 
Dix-Huit Rosado (Pres.) 
Plldre CaJazans (Vice-pres.) 
!ulio Leite 

Pa.ftidos 

PSO 
l?50 
PTB 
DUN 
UDN 

Sup1cntC4 

1. Lobão da Silveira • 
2. José Feliclano 
1, HCl'ibaldo Vlejra 
1, Joiío Agripino 
.2. Rosaphat MartnhQ 

SeCl'etár.a: Oficial Lcg·islatiyo. PL~8, Sarah' Abl'a.hão. 
Reuruõe$: Tl'ças-f-eiraa à~ 16,00 horas. 

RE~Çt?~>SE1<TERIORES (11 ry1em.bros) 
Tituln.res Parttàos SuplentC,(J 

Benedicto valia.clares 
Fllinto MUller -
Jefferson de Aguiar (l?1'e8.) 
Aarlid> Ste1llbrucll 
PesSoa de Queiroz (Vlce~Pres,) 
VivaJdo Liim.\. 
Oscar pa.ssoa 
AntOnio Carlos 
José Cândldo 
Padre Calazan.:s 
Arpoon de Melo 

PSP 
P$l) 

PSD 
PSD 
l?'CB 
PTB 
P'i'D 
lWN 
UDN 
UDN 
UDN 

1. Mellezes Pimentel 
2. Rtw OllJ'nefro 
3. José Ouiomsl'd 
4. Victorino FreIre 
1. Argemiro de ~uetredo 
2. Antôio Ju.sá 
3, Vago 
1. Daniel Krleger 
2. Eurico Rezende 
3. Joã.o AgrIpino 
4. Mem de Sá 

Secretário: Oficial Leg1slatIvo. PL-6, J. B. castejon Bru.noo, 
aeuniõ .. ; QuJnt..,-te1;·"" à.s 1&,00 horas. 

SAODE (5 lVIembros) 
Titulares Pai'tidos SuplenteJI 

Pedro- LudllViCG i>::>n \ 1. EUJênio Bal'r<Xi 
Sig'efredo Pacheco . PSD 2. Waufredo Gurgel 
DIx-RUit aosadO· 'Vice-Pre,.l pTIl 1. Antônio Jucá 
Lopes da O""t. (presidente) CDN 1. D1IIart. Ma!'iz 
M1~uel, Couto PdP 1. Raul Glubert,J. 

Secretá.rIo: AU:dlia.t' l.egislativo. PL-l0. Eduardo Rui Barbosa. 
!.Reuni f!3: Quinta8~felras às 15.00 boras. 

U'v! 
I:li ';Ja 
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SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
Titulares 

J')sê Guiomard . PSD 
Victorino Freire P,sD 
Oscar Pas.sos PTB 
Silvestre Péricles (Vice-res,) PTB 
lrmeu Boanhausen .uDN 
Zal'caias de Assumpção (pres,) (]DN 
Raul Giu~erti PSP 

Suplentes 

1, Ruy Carneiro' 
2, AttíEo Fontana 
1, Dix-Hlüt R.osado 
2, Vago 
1, Adolpho Fl'anc::> 
2, Eu:ico Rezende 
1. Miguel Couto 

nhor ,SenadJr Sigefl'edo pacheco, 
aprovado em 15 de dezembro de 
1963. 

Membros (5) _ Partid'OS 

José FeUciano - PSD, 
S.gefredo Pacheco \ VicePr,) 

PSD. 
José Ermida (Pl'esider.~e) - pTB, 
LQp€'.'j da C:Jstll - UDN. 

mero L 158-63. do Sr, Senador AntÔa 
nio Jucá, aprovado em 10 de jezem" 
bro de 1!}63. 

Membros (5).- Partidos 

José Feliciano' - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD, 
Ant-ônio Jucá - PTB. 
Padre Calazans - UDN. 
Josaphat MarinhO - S,legenda, 

SeCl'etiu';o; Of!cial Legislath'o, 'PL-8, Alexandl'e Pfaender 
R('uniôPt): Quintas-feiras às 17,00 horas, 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 

Aurélio Vianna (RelatOr) - P,SD, 
Sec~etãr;o: Auxillar Legisla1jvo, 

PL-1O Alexandre Marque6 de AlbU-1 H) Para o e.studo das ~ensa .. 
querql.E' .. Mell~·a .'1 " • ' gens do Poder Executivo re .. 

ReU:lloes: 2-s e 4'·s feujl,s as 14 , REFORMA AO 
hora.s. ,ferentes a .-

Titulares 

Leite Neto (Vlce-Pres,) 
sigefredo Pacheco 
Silvest.re Pél':cles IPl'es.) 
Nelson Maculan nl(',enciado) 
Antônio Carlos 
Padre Calazans 
Al'Jysio de Carvalho 

PaI ridos 

PdD 
P'$D 
PI'n 
PrB 
\JD~ 
]D~ 

PL 

Suplentes 

í, Vict.ol'lno Freire 
2, Bened·cto 1JaIladares 
1. Edmundo Levi 
2 
1. 

Antõn~Q Jucá 
Dinarte Mariz 

2. Loues Costa 
1. Mê mde Sá 

Dec~et.ál'](l:- Auxiliai' Legislati-to, PL-9, J. !\ey Passos Dantas 
R(~'..lniôes: Qual'tas-fe.ras às 16,00 horas. 

TR,~NSPORTE9, COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS 

(5 Membros) 
Ti(ulares Pa;'ddos J Suplentes 

José FellClano (Pres.) _ 1~:-3D 1. Jeffel'son de AgUlar 

Sub.sti~utns 

Seba.:>t;ão Arehe':' p,:;!) 2. Filinto MulleI' 
Bezerra Neto PlB ,L Sih'estre P(}riclcs -' 
Lino de Ml'ltos PYB ,2, Miguel Couto 
[rineu BJl'nhausen I.Vice-P!'es,) ~iJ~ 1. Zacarias de A5smnpção 

E) Para efetuar o levantamei,
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAiS e e~tLldar os meios 
capazes de possibifi~ar a 
SJa in;dustrialização· ~ 

Cl'iarl,'L em virtude do Requel,~,11e~1~ 
to n '1 6G5-63. do SI', Senad0r '- o.:;é 
Ermida, apl'':JV3dO na sessão àe 18 de 
setembro de 1963, 

Designada. em 19 de setembro de 
1963, . 

pl'o:rogada em virtude do :-\,:::que
rlmellt..o n Q 1.159-/33, do SI', Sen:rrJor 
MiltJIl Campos, aprovado na se.s.são 
de 10 .de de~embro de 1963,. 

Membros (9) - Partidos 

José Feliclano - PSD. 
Aüi:io Font,ana - pSD. Secl'{'tár'c: Oficial Legislativ:J, PL-3 Alexandre Pfaender. 

Reui1::õcs: Quartas-feL'A.S às 16,OD ho:'as. 

-----'-~---- -I 
COMISSõES ESPECIAiS 

Eugenio Barros - PSD. 
JJsé E:l'mirio (Relator) - PT~. 
Bezerra Neto _ P'1'B, 
Melo Braga - PTB. 
LOpf'S da costa - UDN, 
Milt.m Call1pos (P:e.3~denteJ 

A) Para Revisão do Projeto quel 
define e regula a PROTE· 
çÁO AO DIREITO' DO AU· 
TOR 

Criada em virtude do Requeri,nento 
n j 1&1-G2, do Sr. Senador \IWon 
Cn.mp06, ap;ol'ad:> em 20 de jane.ro 
de HHi2, 

Design3.da em 22 de novmill'o de 
1962. 

prot'l'ogada até 15 de dezembro ce 
1953 em vütude do Requerimenlo nu_ 
meto 793-62. ap:ovado em 12 de de
:.'.embro ele 1962, 

Wilson Gonçalves, - PSD. 
Arthur Vil'giho - PTB. 
Edmundo Le\'i - PTB: 
Adolpho Franco _ UDN. 
Euric:) -Rezende (VicePremdente) 

UDN. 
Josaphat :-'1arinho - S/}r\..en:fa. 
Secl'etárl-o: Of!cial LeglSlat.:vo, 

PL-6, J, B. Castejon Branco. 

C) Para o O·stud.o cios efeitos 
da INFLAÇÃO' E DA PÓLíTl
CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
SôBRE AS EMPR~SAS PRI. 
VADAS 

,UD}l', 
, Júll(1 Le:.1e (VicePr,) - PR: 

Secretário: Auxiliar Legt>:ltt-ivo 
PL~ 10, Alexandre Marques de AlDU
querQüe Mello. 

ReulÍióes: 5(1s feiras às 16 horas. 

F) Para estudar a situação dos 
TRANSP0RTES MARíTI-
'MOS E FERROVIÁRIOS ,. 

CrIada em ~irtude do Requel'rme:l
to n9 7{;2~63, do SI', Senador J <J::é 
Ermíl'lo, at1l'ovado na sessão de 13 de 
novembro de 1963. C:lmpletada em 4 de janeiro de 

1963, com a de-s1gnação das Senn0res 
Senadores Vasconcelos Tor1'es e 
Edmundo, Levi. 

Criada em virtude do Requerimen- Desi';nada em Ü de. novembro de 
to nl-' 531-63. do Sr. Senador' GQU~·e..1 ~ -. 

PrOl'1'og'ada até 15 de dezembro de 
1964 em virtude do Requeriment.o núp 
mero 1.198-63, do Si', Senador Mer.e
zes Pimentel, ap'~'ovado em 15 .1e ce
.... ocmbro de 1963. 

VieL'a, aprovado na sessão de 2 de I l963 • ~ 
agõsto de 1963. Pronogada até 15 de dezembro .de 

Desianada em 8 de agõsto de 1963 1964, em virtude - do Requerüne.n~o 
'" . nQ 1.162-63, do. 81' .. Senador Jul!o 

Prorrogada em virrude do Requer1- Lelte. aprovado em 10 de dezemb-:o 
menta n9 1.161, de 1963, do' Senhor de 1962.' 
Senador Attílio Fontana, aprovado 

Membl'os (7) - Partidos em lO de dezembro de 1963. 

Gilberto Marinho - PSD. I Membro6 (5) - partidos 

Membros (5) - Partidos 

Att1lio Fontana - PSD. 
Sigefredo pacheco _ PSD. 
JoSé Ermirio' _ PTB. Menezes Pimentel - PSD. Attilio Fontana _ Presidente 

Heribaldo Vieira - UDN. S 
Milton Camp3-S -' UDN. !,p J~;é Felicl',no' 

Irineu Bornhausen - UD'N'. 
Júlio Leite _. PRo 

MINISTRATIVA 
Cl'i'3.da. por inicia Uva da Câma.ra 

dos Deputados aprovada pelo Senado 
em 1.12,1963· . 

~-lembl'oS (18) Partidos 

Senadores: 

Wi:son Gonçalves - PSD. 
Leite ~eto - PSD. 
S:gefredo Pacheco - pSD, 
A"<)'emil'o de Fígueil'edo - pTB 
Eilinundo Levi - PTE. 
Adolph:> Franco - UDN. 
J oã:) Agripino - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 
Josaphat Marinho - Sem legpn,ja, 
Deputados: , 
Gustavo capanema (preSlden~e) 

.PSD. 
1 Aderbal Jurema - PSD, 
, Laerte Vieira -- UDN íSl1b,)~j~uíà" 
pelo eputado Arnaldo N:Jgue1:'a' 

Heüor Dias - UDN. 
DouteI de Andrade - PTB. 
Arnaldo Cel'deira _ PSP. 
Juarez Távora - PDC, 
Ewaldo Pinto - MTR, 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN· 
DAS A.CONSTITUIC.W 

I) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 4/61 

(QUE DISPõE SõlrRE· VE~CIl\m~ .. 
TOS DOS . MAGISTRADOS) 

Eleita em 27 de junho .de 1961. 

Prorrogada: 

_ até 15 de dezembro de 1962 ~lo 
Requerimento 609-61 apr, em 14 de 
dezembro de 1961. . 

- até 15 de dezembro de 19ô3 pelO 
:Reque:imento 779-62, -apr, em 12 de 
zembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 nelo 
R.equerimento· 1,138":63, apr, em H~ d.e 
dezembro de 1963. 

I completadâ em 29 de outub,'ú de 
,1962, 15 de maio de 1963 e 23 de atu'U 

Vasconcelos Torres _ PTB 'PSD - (Vice-Fr,) 
Edm~ndo Levi - PTB, Jooé El'mírio _ Relator' _ p'rB. 

Secretário: AuxJ1iar 
I

de 1963. • 

Membros (16) - partido! 

Jeffer~on de Águiar - PSD, 
Legi3lil.t.lvo ~ Lobâo da Sllveira (23 de anri} de 

AloysIO de Carva111Q - PL. Adolpho Fl'onco _ UDN. 
PL-l(}. Alexandre M. de A, Mello. 1963) _ PSD. 

, __. ' Aurélio Vianna - PSD. 
. ,.. I Secretãria: Oficial Legislativ(), ·C) 

B) Para estudar a sltuacao da' PL-3. Julieta Ribeiro do< santo>. • 
Para o .·,tudo da situação 
do . CENTRO TÉCNICO Qt;: CASA DA MOEDA . . I 

Criada em virtude do Requerlmen- . D) 
to n9 561-63. elo Sr. Senador Jeffel'~ 
sen de AgwM. ap:ovado em 14 lie 
agôsto de 1963. Designada em 28 de 
agôsto de 1963. 

Para estudo das caulias que 
dificultam a· PRODUÇÃO 
AGRO PECUÁRIA e ,uas.re· 
percussôes negativas ria ex
poratção 

AERONÁUTICA E DkESCO. 
LA DE ENGENHARIA 'OE 
AEROflT'ÁUTICA-. ·DE S ~O
SÉ DO!LCAMPOS 

Criada em ~virtude ,do Requerimen
to nl' 768-63, -do Sr, Senado: rart:-e 

Criada em vil'tude do Requertm\'n- Calazans, 8provàd~ ha- sessão de 13 

Ruy Carneiro - PSD, 
Benedicto valladares - PSD, 
Wilson Gonçalves /23 _ de abo:!l de 

1963) - PSD. 
Daniel Kricger - UDN. 
Lopes· da 'C!Jsta {29 de outubro de 

19V2.l ._ UDN, _ 
Milton_ Campo.s (Vice-presidcufe) 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Rul Palmeirã - UDN, 
Silvestre Pédcles (23~ de aot'i.1 ci~ 

1963) . ,;; 
Bezerra Neto {23 de 391'11 de 19i331. 

- PTB. 

Prorrogada até 14 de m~ de 1964 
(90 (t:ag ) em virtude do RequerJmen
to número 1,160-63. do Sr, Senanor 
..Jefferson de Aguiar, aprovado elt' 10 
'ie dezembro de 1963. _ 

MembrOS (7) - Partidos 

Jefferson de Aguia.: (Preside~lte 
PSD. 

to nQ 569-63 dQ- Sr. senador José ti!! novembro de 1963; _ ' 
Ermirio" aprovado na sessát.) de 20 de Designada em 13 de -novem.bro 
agOsto de 1963. 

Designada em 22 de agôSto de 19'i3, 1963. , . 

Afonso Celso -- PTB, 
o!e.~' Nogueira da Gama - PTB; 

Barros Ca.:.valho - PTB. . 

Pro:-rogada por 1 ano, em virtu1e, -Pr.orrogada até dj de dezem t;l'c dê 
do Requerimento n\" 1.197-63 do Se- 19-64 er;. V"irtude dQ. Requel:jmcntO u~ú_ 
,~ . . . 

Aloy~io de. Carvalh:l· ~l'e5j~c::nlt)-, 
_ PL, ' 
- Mem de "Sá:"" PL"": :. 



J) Projeto de. Emenda à Cons- L) 
tituição n'? 7/61 

P~ojeto de Emenda à Cons
tituiçe.o n~ 9/61 

(QUE DISPõE SõBRE AS ~{AT~- {QUE MODIFICA o REGIME DE 
RIAS DA COMPET-aNCIA PRIVA- l)ISCRll\n~AçÃO DAS RE:SDI\.SI 
TIvA DO SENADO, INeI,UINDO 
. 4S DE PROPOR A EXONERAÇAO Eleita em 20 de novembro de 19til. 

DOS CHEFES DE 1\1188.4..0 DI- Prorrogada: 
l)LOl\IATIC.1\ PERMANENTE E 

- at.ê 15 de dezembro de 1004, p<'10 
Req. 1.143-63. aprovad·o em ~ O de 
dezembro de 1963. 

C-ompletada em 29 de outub:'o de 
1962. 23 de abril de 19-63 e 22 r!e ju
lho de 19ti3. 

Membros -, Partídos 
Jefferson de Aguiar _ PSD. 

. 4.PROVAR O ESTABELECIMEN· - até 15 de dezembro de 1962, 1'1;10 
'l'O O R01\lPIMENTO E O REA- Requenmento 605-61 ap:Jvado e'U 14 Wilson Gonçalves (23 de abrH de 
TAl\IBNTO DE RELAÇõES DI- de dezembl'o de 1961; '1983J - PSD. 
PLOMATICAS C01\l P.4.íSES ES- - até 15 de dezembro de 1963 pe!o 'RUy Carneiro - PSD. 

'Menezes Pimentel - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
lferibaldo Vieira Vice-Presidente _ 

UDN, 
Euric., Rezende (23 de abri Ide 

1963) - Relator - UD-N. 
Silvestre Péricles (23 de abrIl d • 

'963) - Presidente _ PTB. 
Nogueira da Gama - PTB . 
Bar:,os Carvalho - PTB. 
AloysiO de Carvalho ~ PL. 
.. no de M~tos - PTN, " 
João Agripino (23 de abril de HHi3) 'rRA~UEIROS). .3.equeri1}1cnto 782-62 aprovado eu J2 Lobão da Silveira - PSD. ' 

de dezembto de 1962, GUldo Mondin l29 de outul;!ro 'd - UDN. . 
e·

1 
DanIel Krieger - UDN. 

Eleita em 4 de outubr ode 1961. _ até 15 de de .. embro de 1964, 1.:'el0 196~) - PSD, 
Profl'ogada. 1 Requeflmento 1.141-63 .apro\a::l.o (;01 Milton campos - UDN, 
- até 15 de dezembro de 1962 pp,o 1(' de dezembro de 1963, Heribaldo Vieira - UD~. 

Requellmcnto 3C7-61. apr. em H 'le I Lopes da costa - UDN. 
ct'Lt'mbro de 1961. Membros (}6) - partldos João Agripino c23 de abril de 1963) 

- ate 15 de dezembro de 1963 lJelO Jeffel''''on de AO-Ular C23 de abr:! - UD:"Il 

Q) Projo'to de Emenda 
tituição n~ 3/62 

à Cons-

Req 1.139-63, apr. em 1Q de dezem~ de 1963)- _ PSD. b I Eur.co Rezende (23 de ab:il de 
aro de 1933. _ Menezes Pimentel _ PSD 1fSZ I - UD~. 

CJmpletada em 29 de outubro de FUinto Muller _ PSD.' S!lvestre Pencles (23 de abril de I 
1962 e 24 de .ab:il de 1962. Guido Mondin (29 de ·outu:;:o tie 19-63) - PTB. 

lAUTORIZ,\ o TRIBUNA(~ SUPE
RIOR ELEITORAL A FIXAR DA
'[A PA,RA A REALIZAÇÃO DO 
PLEBISCITO PREVISTO N.~ 
EDENDA CO~STITUCIOA"i'AL S' 
4 - ATO ADICIONAL). Membros (6) _ Partidos 1962) _ PSD. Nogueira da Gama - PTB 

Ruy Carne.ro t23 de abril de 1~u3 Banos Carvalho - PTB .• 
:\le!1eze6 p.mentel - PSD. de _ pSD. AloysiO de Carvalho - PL. 
Wilson Gonçalves (23 de abril M 

1963) _ Presidente _ PSD, Daniel Kr;e~er (Relatar) _ UUN. .. 19uel co~to -:- PSP. 

Eleita em lQ de julho de 1962. 
I Proro~ação: 

L~báo da Silveira _ PSD. Eurico RC2ende (23 de anl'l) ce,. Cattete Pmhelro {23 de a.bril 
Ruy Carneiro (23 de abrJl de 10(3) 1963) - UDN. ,I !OO3) - P'nl. 

de ' 
1 - até 15 de dezembro de 1963 pr'!O 

_ PSD. MiJt~on Campos - UDN., ._-

Guido Mondin (.. de outuaro de. RHuer,lbp~~e~jell·~U-DED~. O) Projeto de Emenda à Cons~ 

I Requerimento 787-62 aprovado ,'lll 12 
de dezembro de '1962. 

1~641 _ PSD. a", I 
Eurico n.ezende <23 de abrll de Amaury SIlva - 23 'de abril de tituição nÇ: 1/62 

}963) - UDoN. 1963) - PTB. I (OBRIGA'l'OR E 

- até 15 de dezembro de 1964 pc~o 
Requerimento 1.146. aprovado em 10 
de dezembro de 19i33. . 

Daniel Kl'leger _ UD~ Barl'os Carvalho - PTB. SO I < DADE DE CONCUR-
) "It V .'p . I ) A:--gemll'o de Figueiredo - PTB C PARA INVESTIDURA E:31 

Completada em 23 de ab:il de 
1963. 

.iI On Canlp:lS (ice- reSH ente Bezerra Neto c23 de ab '·1 de :(63 ARGO INIÇIAL DE CARREln.A 
- UD~. > 1I~:J E I'ROIBIÇAO DE NO;\lEACúES 

Membro,> - Partidos 

Be •. baldo Vie;ra - UDJ'4. - pTB. ! l:-':TERI~AS) • 
Lopes da co~ta _ UDN. Aloysio de Carvalho -- PL. '.. 

Jefferson de Aguiar - PS. 
Wilson Ooncalves \;23 de a~n] oe-. 

Silvestre Péricles .. , ..... ) _ PTB Lino de Matos :-- PN. El.e.Lta em 10 de maio de 1962. 1963) - PSD: 
Ruy Carneiro - PSD Vivaldo Lima - P'rB, 

Amaury Silva (24 de abril de !963J 
- PTB. 

Va!1:·a do Senador P:nto FerreIra 
!2.1 de abril de 1~S3) - Rela~or 
P1B 

Aloys:o de carvalh::l - PL. " 
Lino de Matos - PTN. 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição 11 9 B. 61 

(SÕBRE LXO;o.iERM.,~110,- rOR PRO
rOSTA DO SENADO, DE CHEFE 
DE l\-USSiiO DIPLO,\lÃTICA DE 
CARA'rE1t PEítl\tANENTE). 

Eleita em 5 de outubro de 1961. 
Pro1'l'o'>'ada' 
_ ate °15 d~ dezembro de 1962, "elo 

... -teque:imento SQ8-61, aprovado em 14 
de janeir\> de 1961; 
~ até 15 de janeiro de 1963. pelo 

Requedmento 781-62. aprovado. em 12 
de dezembro de 19ó!,r: 

- até 15 de dezembro de 1964. pelo 
"Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 

10 de dezembro de 1963. 
Completada em 30 de ma,rç,o ele 

1962. 29 de outubro de 1962, 2::1 de 
abril de 1963. 

Membl'06 (16) _ Pal·tioQ& . 
Menezes Pimentel - PSD. 
Ruy Carneiro (23 de abo:i1 de 190;3) 

- Presidente _ J>SD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Jefferson de Aguiar (23 de abril de 

19ij,) - PSD. 
Guido Mondin <29 de outubro de 

1962) - PSD. 
Daniel Krieger - UDN. 
Eurico Rezende (23 de abril de 

1963) - UDN. 
J,.'lllton campos" - UDN. 
Heribaldo Vieira (Vice-PresIdente) 

- UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 
Vaga do Senador Pinto Fe:reira 

(23 de abril de 1962 - Relat,or -
PTB. • 

Bezerra Neto (23 de a.bril·de 1003> 
- PTB. 

All1!lurv Silva (23 de abril de 19(3) 
- PTB.· 

Vivaldo Lima _ PTB. 

M) Projeto de Emenda à COI1S-

tituição 11~ 10/61 
(APl,10A()fl.O DAS COTAS DE :Ul

POSTOS, DESTINADAS AOS MU
NICíPIOS). 

Eleita em 28 de dezembro de :SÔ2. 

Prorogada: 

- até 15 de dezembro de Hi63 pelo 
Req. 183~63 aprovado em 12 de de~ 
zembro de lS62. 

- até 15 de dezembro de 1964 pelo 
Req. 1.142-63 aprovado em 10 de uu~ 
tubl'o de 1963. 

Complet(l.da em 30 de março' de 
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 ele 
abril de 1963. 

Memb:'8.5 (16) - Partidos 

Jefferson de Ag-uiar _ PSD. 
Wilson Gonçalves (23 de ~bri1 ll€ 

1963) _ PSD. 
Ruy Carneiro _ PSD. _~. 

Lobão da Silveira - PSD. 
GUido Mondin (29 de outubrn de' 

1962) - PSD. 

Prorrogada: 

- até 15 de dezeml:>:'o de 1962. [,elo 
Req 785-62 aprovada em 12 de je~ 
zembro de 1962. 

- até 15 de dezembrO de 1963 peJo 
Req. 1.144-63. aprov~do em 10 de de
zembro d·e 1963, 
C()~pletada em 23 de abril de :963. 

Lobão da Silveirfl - PSD. 
Menezes Pimentel - PdD 
Lelte ::.Iet-o 123 de abri! de i96J' 

PSD. ' 
Milton Call1pbs - UDN, 
I-iel'ibaldo Vieira - UDN. 
João Agripino t23 de abril de Hlti;:!) 

- UDN. 
Eurico Rezende /23 de aoril d() 

1963) - UD2'J 
. Daniel KJ'iege:, _ UD!\T. 

Membros - PartidOS 

Jefferson de Aguiar _ PSD 
Wil€on G:l-nçalves /23 de aol'il 

1963) _ PSD. 
de Silvestre Pencles (23 de abrll . 

11963 ) _ PTB. ae 
1 Nogueira da Gama - PTB. 
, Barros Carvalho - fiTB. 

Ruy Carneiro - PS. 
M~nezes Pimentel - PSD. ,~ 
1l.11lton Qampos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Eurico Rezende <23 de ab1'i1 I Mel11 de Sá - PL. 

Aarã.o Ste:nbruch _ MTR. 
de 

1963) - UDN. 
J-oão Agripino (23 de abril de U163 

- Vice-Presidente _ UDN 
Daniel Krleger - UDN .• 
Silvestre Péricles (23 de abrU de 

1963) - PTB. 
NOgueira da Gama _ PTB. 
'Bati'os Carvalho - P'l'B 
AloySio de Carvalho - PL. 
Aurélio Vianna l23 de abril de 

1963) -'~elat()"- - PSB. 

R) Projeto de Emenda à 
tituição nÇl 5/62 

Cons-

(DiSPõE SóBRE A E~fTREG." AOS 
. MUNICU~IOS DE 30'!, DA AR,RE

CADAÇAO nos ESTADOS QUAN
DO EXCEDER AS RE~DAS MU
NICIPAIS) , 

Eleita em 13 de setembro de iPJ2. 

Pl'ol'r::lgada: Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
LOpes da CoMa - UDN. P) Projeto de Emenda à Cons- - ate 15 de dezembro de 1963 p,lo 
João Agripino (23 de abrU de 1963) tituição n9 2/62 RequerImento n? 1.147-63 aprvvado 

- UDN. em 12 de dezembro de 1962' ., 
Eurico Rezende (23 de abril de (INSTITUI NOVA DISCRIMINAÇãO - at~ 11) de dezembro de' 1964 nele 

1963) - OON. DE REl\'DAS EM FAVOR DOS Requerlmento 1.147-6 3aprovado· PIO 
Silvestre Péricles (23 de abril de MUNIClPIOS). l(} de dezembro de 1963. 

1963) .,..... PTB. Eleita. em 23 de maio de 1962. C:Jmpletda em 23 de abri! de 1!J1í3. 
oNguei1ra da Gama - PTB. Membroo - Partidos 
Barros Carvalro - PTB. PTorroga.ção: Jefferson de Aguiar - PSD 
Josaphat Marinho (23 de abril de _ até 15 de dezembro de 1963 pc;o Ruy Cal'nero - PSD . 

1963) -. S. lego RequerlDlento 786.62. a.pr{)vado eIn 12 Lobão da SlverR - PSD. 
A~oysio de Carvalbt - PL. de dezembro de 1962' WII~on GO:1çalves /23 de abrIl d, 
Lmo de Matos - PTN. té • 11963 1 - PSD. 

__ . - a. 15 de dezembro de 1964 ,ri;') J Le:te Neto 123 4 63 
Requerunento 1.145.63 aprovado em I . . ~ , ) - PS~. 

N) Projeto de Emenda à Cons.!lO J,e ~eZ~bro de 1963. ~i~~~esca~~~~~ Uo:~·~lo..er.(.e. 
tituição n q 11/61 1963 m e ao em 23 de abril de \ Heribaldo Vle:ra _ UDN. 

. . ' Jruaphat !Hari=1h, - \23 <1 63 t 

(CRIAÇAO DE NOVOS Membros _ Partidos VJcf}~~I'e.siàente - ·UDN. . 
l\IUNICiPIOS) Damel Kr!egcr _ VDN. 

.. Je!ferson de' Aguiar - PSD. Vaga do S2nh.)r Pinto l"'erré'I:'a 
Eleita em 28 de mal'OO de J962. Wilson Gonçalve::e(23 de al:K'l1 de Ett~~.:o Rezende /23.4.631 _ UVN. 
Prorl~ogação: 1963) - PSP. 126.4.63) _ P'rB. 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Req. 794-62. aprovado em 12 de tte~ 

RUy Carneiro - MD. No::;ueil'a da G:'l.m~ _ PTIJ. 
Lo,bá:) da SilveIra - PSD. ~al'ros carYalho PTB. 

Aloysio de Cal'valho - PL 
Li"" de J.!:.t~, ~·PTN. " ,t:Yfjro 1. de' 1962~:·' ...... 

Lelte 4iIW (23 de abril de 19;;3) Mem de Sá - PI 
PSP',. ~ . ., ~, •. .:;., "- _,J.1~guel Cou~o {~3.4.~3'. - ~SP. 

.. 



"'" 

8) p. r~j·::.to. q~ ~.!",;~~,~.a,. ~. ,ç?n~.. s~v,,:,tr. PéM ... ,- P'fI! Y) 'rroJ'~to 'de Emenda 11. Co~s~ I Bezerra Neto - Pl'B 
'" ~ 6~ - A~g~ln1r() de FtlUe1redo -- I'TB .. r: ',' .' t,'-' •. """', • --o ~~. -:'"'1 ". :l i " Edmundo Levi· - R'1'B 

t\~t;!g~2 n: . r..~, . . &~tU'lCO ~ezende: f2:r,~4.63)· _.' ttDY 1l'huça~ "1 ~/~3' ~. Ar~en1il;o Flg~eiredo ,.:.:.. PTS 
IAIJ5-P'-""'''~ I'A" '~UA'r"o &... Mi!t.on C:::ll'Up.o,; ~~ UDN . :'f-' . . •. ,-~ Melo Braga ..... PI'B ~. 

~ ~ ..... ~ ..... .-- J.~:"I. "C .... ,~t;- Pftnil:1 KIieget- _ UDN' ~DJ8P,Õ~ S()~P..E 0. IMP~STO _ D, E ~U· 'i 'R d' <)0;).'.4 63) 'D 
~:~~!;)J<:~1~}~~~o}~r~~~1'~i~~âli:f~ I JOS!-lphat ;~ra'TinlJo -.Sém Legenda ~~n.-\.~ ~ ·Ç9.~~J9~l\.Ç~~~, Al~yWO :êze~a~v~fii~"~ ~DN U N 
l;'E]);~R"i"'~:O"'Rt'.'N~bor: .L'~:+· Aloysío de Car-v:11ho ~. PL ~. De.sfgnada em 31:5.63'" , ...... , IHonso Ari."'lOs' - UDN 
_~ ',' .". '" •• :~.,~ • . n" JOs:lphat Maflnho _' 'Reiat.or 
Eiei a e\n 1~ 9 S2 V) ProJ'eto de Emenda à Cons- Ptofl'ogada 'até 15,12.64 oelo Re~ Sem ·Legenda . 

•. ' .' '.1 .• qnertmenl-o nÚID?ro 1:154-63, tlpro~ 
P~o:'!'oga?a: tih'idio .;;~ ;":2/6";3, , .. '.t V:Ido em 1l}.1~.63 JAú\lll,'él1~ ~vI/t'I:lna - ?TB 

• ;r . .. J t... . . -Q &..<r ,e ~- PR 
- até 15.126a pelo Requertmbnto (DIREI'l'O DE PROPIUEJUDII) Merri15ro,s - Partidos I' 

19ü·e2. llprOY3.do em 1:!:iV62; 
_ a é 11) 12 eol p::lo aeGUi'nm>?l1tol DesignadO"; em 23.{é:'·, ~:., JeHarson de Aguiar':'" PSD ÇQl\'lISSõES 

\ ~:8 •• U3C . '1>·'J".6" aro 16.11.83. prOl';'ozada: ': E:ãOca~:e~~vcir/~~~]) - P ARLAlVIENTARES DE 
on,p,e,fld, em.:. ~.6~, "- -até' 15'.12:64 pelo 1'lequenmento Wilson GonÇalves, _ p'SO' INQUF;RI.TO.·." 

Membro::, Part'dos L 151·63, apl'ovado em -10.12. i3. Menezes Ptmentel _ ~sn . . 
Jf'ffers-on d~ AJuiar' _ FoSD z...,féJubJ-o.s - "partidos U~lte N'e,to '- pSn .. CRIADAS DE ACüRDO COt\'1 O 

_Ruy CMn-eiTO "_ PSD Jeffers:Oli":'de A!~li~ar - PSD Amaury Silva. .:.: PTB' 'ART. 53 DA CONSTiTUICAO F. 
Looão da -Silveira -"Relator Ruy Oarneiro ~. presidente •. _ PSD Bezerra Netó - 'P'rB O ÁUT .. 1,t9; ALi"SEA A.~ DO"RE-

P·"iD • I Lo!iã{l da Silveira - PSD ... 'Vaga do Senador ~Ul!lbe~o ~!1\JE~T~ I~TER~O . 
.::- ~Y,L'>Ou' G,on, ç~Jye3 r. _ \Vilson Gonç-SJvC's _ PSD Neder -' 'PTB. " a . .. t· 
~srJ: . _ . (~3·1 ó13) Menezf>-s Pimentel ___ PSD Argémb'o de Figueiredo _ PTB 1,) Para apurar a ~gll.j'~ição. 
· 'Men{'/::,s P:m,enlel _ PSD Hexibaldo Vleira - Vice-?r,.,'slden- Eurleo Re2encre'~' ·UDN ... ,.. pelo Ciovêrno federal, 'dos 

~dt,ón,.· campos -,U,D, N"."," te !L PSD •• , . '., Milton Cán:\l'Os - t1DN ê'" . " ,....."j.. ~ .' tlc~th!tldri .'V,!pha ' __ 'UDN • Amaury Silva _ P"l13 Dantel Kr:1eger _ UDN'" ac rvos 'de 'concessionárias 
Jcsarh:rt' z..larinl1o _ ~d!3.i.6~) Bczêna N:eto' - P'l'B -Aloysio de Ca,ryalho' .::.~ P.L - d~ serviços 'públictls e a 

VD~~<· ~ ~', ~,. ',' - ~,"'J Z " ;,;. .• ·r~: Jfi~~~. Se .. lla:d.o.r. P~n:f~ Fer- .rosspn:at,"~I-ât'inli"o.!:... Sea~~ .. g'~~d~ in1põrt,'a.'ça.":o.: dÊ.9.·:fc.:h·a,' ·pit. s" de 
Danie! Kriegf.t _. UDN \O .... - J:;""'\''u 

E:urlcú Reiendo _ (21f:H3) _ VI- . Silyeôtl'e ~Péricles - PTII ~) ~~oj~tc! ~e t:rlWllga ~ ç~ns. ~go, .para. ~. 'pia' ~i~e~CIr' 
.e-Ptw.~.itt •. =!.~ UDW; C. '. • A'rt'Ur- ViI'gllió ~ P'IN '. • q 6/"3 ' "'I\)'a ''''aclonal! "'" 
',:. ·V4g.a.-~dq $tnªdôt'.l?ínt-o Ferrelifl Eurico RezaI'l~e: (2'l.4.63) _ tTDN titui~~.~ n ':Fl~'" ..... ~ ..... .,. :1_, , .. ~,.,..' 
~23.4,63) _. Pr{>"sidenta-: .u. "!P'1"B~·."';·l Milton campos ~ Re!ator _~ UDN Jl~--XLEGmILmADE) Criada. pela Resolução n~ero 11 • 

. !iof{{1~~r{Vd1 ~k~1i !._'" PTU~~ .J9fitf- Af'rlP!no:r - UO~. ~. ',.. .. .... -:. I ~ .., ~~ ..... ,.;; • .1 "de "-19$3~' as.~it1ada ~'pê:to'~Senlior Nélson 
llf:!.t:l'08 C+trva,Jb()"~ m:l'i· '.,. .1o..'>ltpl1at- MnJ,linho - Sem L~genda D~.gEa,~~ ~ ~~o.·l! . \M,acU!",n'~ mais. ~.8 sérlh.or"", aen ... 
"onl de'''' ~.;. ~l- DL ,'. ri A.'O"$1O d ... ·C.'·"alho ,_. • ..... T' .. ·~ ,~_. ... ',,,, .. , .... ' (a ............ 'Ó .... ..:: ">-- "ti d ~ • d M.~. ...,co· - '-f." ',. '. ' • • -: ,..' ~ ~ -:7' Prol'rog~Mlo -"até 15: 12.64 'Pelo Re- ........ r~ p~~c:.uVM.la; t:u~ .;1-"'#- e. m"!v- .. e-
Jali-rt L~itE'"" C2l4 63) ._ PR ,.~. . ~ querimento' :nú~~o',1.;1~S-"'63."apr.aVa-.l0(3),: .. 1_'::' !f: = .. d -' -'-

T)Proj~to de I"mài1da à Cons· '" ilt\jl~ãbit~ 3163''1'·" '.', " M~1?!ir~ 7P~rt!do~ . - Rl'à!!io., .... 120 <1i)l1i," .té.'.2~_~.l:""~ 
- '"-' -' -'- .'- .1iA) erOJ ... eto de-Em. e~da 'I Cons- do em 10.12.63, .. ,,'~ ... ' ,,; "', ,... 'l '. p'.es:gna<la. em 3\ de '!laIa .. 4~ .1963 

•
titü.t.?-ª ... ·o .I.'.'~ .1,/.62, •• ;' -- :.. 'o· ',1'- ·-r,:t':t:.:o,; ~"l ...•• , .. j Jefferson'de AIUlar;"!- psr tem~ro de l;~. .,; .~ . 

- '. t; {DISPõE Só8RE A, ADlfINI!;TR-A- R.uy C2..rnelro -"ol. aSD. • ~y p~olTogad~~ : , 
(fiEYOGA A EMEN]).-\ COXS,(ITU~ (,:Ap~.DQ'·.nIS1~lUTQ FEOE1~AL'E Wilson~d-o'nçalvé$ -"'':::-~PSD !. -:-- Por t:i!a.ia 12Q dIa.S .. em virtude 
~OIONAL ~ ..... -4, QUE nf&t·tl'tr:Ü."I~ O M.o\'l':«1ttA· ''-1)"X, '~. ~ COAfi"ET)!;:NCIA José F~UcifltfÔ .j~ !?,So'~' da. aprovoçao,· do,~ R,..equcnmento' ~f1-
SlS1'E<'tt.\ ~ PARI;All!tgN:rA~~'" J)E PRIVATIVA no SE~An-(j}~. ,'. ltt WalCredo Gürg'ef ~ PSD mer.o .656~~3;. do'~~e~hor1 senad~ J:.oao 
no,,.-ç;n~g E-01Attt:'Ç.(·'J)A coSs- D'. d''''' . •. . Argémllo de F:1g"uelredG--- rTB Eg. rlplDb~· na 's.e.ss~ü'·de .t~ téle·sel-'em-
1'I:n1rÇ7t .. ·<i'ED'};k:S\'t,'US ~ls'bEI es~_l"!-~ fi :n:.~.~.e3 , Bezerra Nefo -:-VTB' bro qe 196? (21 horas). "i~ ~ 
'SÉrrJm.UU-:Of fiErt.lft~6). ~,~ ._' r I ?r?~~ogo.da· a ~e, 1!;;~ .~4 pNO:r:te- Silvestre Pêrlcles "'.,.!:.. PT.B ~ - ,por nl.<\is um< a:..1ío "em virtude da 

'. > i. ~.' _'.. 1.!.Plenmenta _1.15~-S3, .il(h'ovado ~~ ~lO Edmundo 1 evi- '- pT,B . :lprOVfu;ã()- do ~equep!zne.l1to, Il\'I.me.t'() 
· ~~eít.", e~ ~ 12 62. de de~efnbro de -·i963;' " ... ttarico' Rei~i1de-.~· UDN " 1 T 173~t33. ~ do )~e~hor. f)~enaç.or lJeitolt 
Pl'ono~ucl.a: " ivlen;b;~ ra.l'tidos tVliIUm Campos _ lTON' New, na. se~ao dI;} 1 .. _ ~e .dczelnbro 
~, até" ,1'5:,12 li3 pelo ReQ!.lel'íment.o Jefferson" de' Aguiar _- r-Sl)' Aloy.~io de ,ca.fvalho ~4 ,UD:S de 1963. Membro .:... 'partid-06 

791··02, apromôo em. 12,12 62; Ruy Carneiro ._ PSD Afonso A!'in"M, _"",UDN 3 
• -,~a~é 1"5, 12'64 [lelQ aeQ.ue'rtmento L-{)bão ·dli Stlveira'-~ PSD J(l:~i1.phE\.t Marinho' - Sem Le~enda JeffersOn 'de Aguia.-r_,-· PSP , 
1 149~63 apl'ovadfl. em '1'{f.1.2 63. \,'y'i150n Gonçalve:, _ PSD Raul oiubel'ti - PSP Leite Neto (pre~dent.e) - f'SD 

Completada'" em 23,-4.03.: MeCf7,es: 8:mente-1 _ PSD Jose' ú:~té - PR~" ~ NelSOn Maeulan' _. PTB .. 
'. Mem\Jr!}.s'" _ 'P~l"tk!os LeIte Neto .:.- P8D - --:- J.Qão A~riptno' ·(Relt1.torl'· - UDN 

Amaury Silva ._ PTB Z, -1 .Proj~_~o"" ~~ E,:nen~~ à, JO$aphf\t";.Mru"inho -'-',Sem Legenda. 
Jeffel';:;on d'e Agouul.t", _ r;80 Bezerra Net-{) _ P'l'B C ~ . ~ ti 7/63 ." .. ., ~ . '"l 

Rny CarnelJ'o -- 'PSD '. V n d S <l' 'FI' ;Penerra ' ?t1~~itUlça? !,. . ~ 2~) , P.ara apurar. fatos apopta· 
Pecjro Ludovico _ 'PSD .:..:.' pri'.'·o ~na cr· ,.,DtO .(TRA' N.'-."lIER'".'CIA P 'RA ... I.' RE-. ' . . . ,,~ ~ ~ dos' 'da ·tribU\\a'do Se"a'do 
Wilson Gonç.2,lves ·cla.4 .63) ". Vag-a do Senad01' Eduarll-o Qa.. ·Shtt~·A I:fO' t\'lILlTÀR"" DA "'ATlV A 

PSD talão'· rVice-Prêsiderite) ~ P'l'B QUE~SE;CANDmÂ'l'AR~ ÇAROp •. e outros, relacioil'aúôs com 
Benedito V€llla:lal'es - PSD '" V8,ga· do S~tlDd()r Eduardó AJ- ELETIVOJ. ' ..... ,. " + "l ','rr'eg" u'lar·.I'd·a"d-';s" . g:r'a'v'es - e 
Me-m!zes:' Plrnenter - PSD ~ p'rll . - -
MiltOn CampDs _. UDN 3mE~~'iW R~;endt~ _ P;'E"':i€~t~ Designada em 2.10.63 .,~. corrupçao nõ'Pepattameti~ 
Heribaldo V,:e:lra -,·UDN Milton C!IDlpoS ~. UDN Prorro.~.ada até· 15,12.64 pelo Re- tà de'-Co:rre.·.ios ~'~Tel~tYraf.ó9. 
l!.""'l~rlcb 'Rezende' 123.4,6;J) _ UDN I)anlel Krieger _ úDíi. querhnent.o mvnero 1.156~63 .. apro"a.- '..... . - .. ~ ~ • 
'Úanl~l t-Crieger- - tTDI'ol' Aloysio .de carvalho ''':'' PL do' em 10.12.63 . . "':" Orlada' pela ResOlução' niunero' 32 
~oãó A.'gtip\no f23.4.·:63) _:n!nN J li t ,,' imo • R"'t Membros - pàrtldos d "19"" . d I S"n}' . J • 

-. A ~ • o..">ap a, - ~~.\.aI 10 - - Ql.a 01' Jeffe-."'n' d.i A'ul". _, DS]) e: "'~, ~a a- opa o 'Ç; lar _ e~ .. 
Ama,ury' SiI,"a /:&;) 4.03) - l::'lB Sem Leg~d-a··" - - -, ",.., <:/ U -. sr - ferson' de Agtliar. e mais ~3' seilhoreso 

.Noguel:,a da Gama ~ PT'B RuY, oarneíro. ~ p~De ~. S~nB4ores (apresentl!da. !lá' se~~ M 
B,,1'05 Carvalho - P'IB ' X) ProJ'etod .. e"Emenda à. ... CO".. Wllson Gonçalv" - 'P§I,? 30.de"l>utl1bl"ode 1911Sl: - ., 
Meffi --de. Sã. _ PL . Jo.")é FeUctano' - t='S'P ~" -". ~ • <,I • 'l "'.~ 
Raul Gluberti _ P!lP tituição n9 4/63 ' . wa1!redo "~urgel-:-"';P!lD Prazo - .té o fim da W;são legi-l-

, , __ , . '.' ,> ',ry , • " • AOS Argemiró dO" f'.guelTedo .lITB,~ lativa de !~~r . 
U) P . t d E 'd 1 C (CÓNOEDE I~.m:-.TOADES B-- ''''to'-' ...--.roJe O e- mE'" a i1 on.· . 'YE.ltt"J\DORES).' .•. · Sl-lve·· .. stra','~'''lcl .. • ,f!?PTB ' Prorrogação por 90 di .. ( .. to 15 d. 

titui~ãõjlQ ·V?~ ., .. • .' , Designada e,:>, ~,5.g~· ~un~o ~t ,- p,.a .. - ~~e~'l.o'I~;';~:·l~f:~; .~~ :: 
(TRABALHO DE ~!ULlIERES E ~lE- Prorrogada até \5.12,84 Il"lo 1\e- Eur.ao Rezen e - ~N 'nhor senador Wilson,'Gonçalr ... 

MORES E TR.íBA.LDOi Ell' 'r.s~ Querimenro número 1.1c.3~63.< 9.í>rovil,... ~~~ ~~g:.vtrthO""" PL aprova.dó nu -ses.. .. ão de -lO ge. dezeni .. 
llUSTRI.\S INS:\'I.trIlRIlS)',· , do em '1IU2,63.' " '.' ArO~"g Arinos _ 1JDN' • . bro de 1963 121.30)." -
Designllds'" e~"··2:r4.63~·'" . Membros _ Partióoa . Josapliat Ms.rlnhô ~ 'sem Legenda ' De~lgnaç~o ~ ., de dezembrp da 

... ~ , - !Júu~. Leite,~ -= _ p.,~_ .... . 0_,;: -;. -' 190M3e'mbrM (1,1) _ P •• t.id-~ " 
Prorrogada. até 15.12,64. pelo Re.. Jefferson ~e Aguiar' - PSU - - - ..- -. ~ 

quel'imento ,1.1"60-63. áprõvadó em- to Ruy Ca:rneiro - PSD -. "E d Jeffergon de Aguiar' -' PSU 
de" dé,embro de 1963. ,:Lobão da SUv.!r".- PSO Z·2 Projeto 110 . Men . a Leité Neto' - PSD ' 

wilson .Gonç~lve. _ PSD ConstItuição n"" 8/63 Attlllo Fontana - 'PSD 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Cal'1'1elro' - PS-D . 
Lobão da' Silveira ,..:- PSD 
WilsCln GonçaIvea ~ ~lMo: 

PSO 
Menezes Pimentel - PS,D 
Le!te Neto _ I'SD 
Alnaury Silva. -' 'p'rB 

~zerra. ;Neto - Yice ... Pl'es1f!ente 

vaga. do senfl40r Pill~o Ferreir~ 
PTB 
5 '"\ 

MeneZes P,imelltel _ 1'$0' .' .. . Wilson Oonçalves - presidente 
Leite Neto -PSD (AUT!>~~~!,A ~!lS l\!U~'l.ctPIO~) PSD . 

. Amaury Silva - Pl'B I . 22 10 63' 'Artur VirgUio - PTB 
Bpz.erra Neto _ PTB es gnad,a em... , Bezerra Neto (8.11.63 _ Vice~Pfe-

o,. 'Vaga. do Senador Pinto Ferreira- Prorrogada 1\té~ 15.12.64 pelo !te .. s1<1ente - Pl'B ' 
_ PTB" ... ~ - ~ querimellto .nú!lléro 1.157"03,, aprova- Mello Braga. _ PTB , 

Silvestre Pérlcles _ PI'B do em 10.12.63": _ ' . Joã-o A~rIllino - UDN 
".<talbert. 'Se",. - _ P'l3' Membras - PartidO' Oitnie1 'Krieger _. UDN 
Euric<>' Rezende '<23.4',631 1JDN Jefferson 'déAguial' -" PSl)Eurlco Rezende (23,4.63) - UDN 
Milton Camp0l:i - UDN Ruy, carneiro - PSD ... .... Aurélio Vianna .,;. - PSB 
Joã.o Agripino' _ UDN' Wifron Gonçalves -' PS7) Secretário: Auxl1lar Leo:lslativo, 

. AtC)yslo -de' 'ca;!.~v!llho ...: PL José 'FeUciano ..:. PS,o" _. , L-9. J. Ney P,~M nantas. 
Jos-àPhil-t ~il.lt1illio - 'Scin Legenda l.cb[o' M <Sllveira -,;·'P.$I) Reuniões: .......... ,. ~ ••• '~ •••• :,. ~.JI 

~ : 'I '. ~ ~ i ~~ , 
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.CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

CONVOCAÇAO D~ SESSAO CONJUNTA" PARA APRECIAÇÃO DE 
VETO PRESIDENOIAL 

o Presidente do SP1U(lO F~deral, nos têrmos do art. 70, § 39, da COIlSLítuicão e do "rt. 11 nC LV do Regin1f>néo Comum CDnvC"ca 8t" ';n:u; 
<:::'I.n.~'\ do Ç~n5.'':':J'''\ N.1~!' tta p'l. <lo em Sl!~ eonj'JDt3, a tealizaT~se no 01.<\ 2U de ii;';erewo d!) t'1.O P.~l ~'.l:~O, à~ 21.0ü hOYa,:s no Plenario r,a j 'à" 
mara dOi; Deput'idns C'OnUf'Cf'rf."ID do veto presIdencial ao Projeto de Lc~ (11'" 31, de 1959, 110 een\l~O " F'edtHH e n\l :!.18::!-B de 1960, na "':fun,l.l<l ,OI 
DeputadOs) que e:stabf;']cce praz.o para o proviment.o de cargos públicos' 

A U;,(1 \\1<.. r I\t A"ODR.\DE 
31C'nJdO r w~,:,.:l1, (m Ji ée Janeiro de ~StH 

--------

SENADO FEDERAL 
operação Técnica entre os Estados 
Unidos do Brasil e. Israel, concluído 

ATA DA 27f REUNIÃO, EM 7 
DE FEVEREIRO DE 1964 

em R~cife. em 12 de março de 1962, 
l"RESIDf:NCIA DO SR. ADAL~ tendo Pareceres favoráveis sob núme~ 

DE~TO SENA. rcs. 799, 800, 8":}1 e 802, de 1963, das 

As 14 horas e 30 minutos Comi~8ões: de constituição e Justiça; 
achJaffi-se pres.ent~ Os Srs. sen.a..1 de REfacôes Exteriores; d~ Educrz.çáv 
dare.\>; e CU,lura e de Finunças. 

Adalberto sene. 
Joaquim ParentA. 

Menezes Pimente 
Hel'lba.ldo Vieira. 

OUido Mondin 
Mem de Sã. 

O SR. PRESIDENTE: 

_2-

A lista de presença acusa o compa~ 
recimento de 6 Srs. Senadores, núme~ 
r-o imuficiente para a. abertura da 12" 

Votação, em segundo .urno. do Pro~ 
jeto de Lei do Senado n,~ 4, de 1960, 
que autoriza. o Peder Executivo a 
emitir se!{)s comemorativos do cin
quentenário da fundaçãü da Prelazia 

(do ti Alto SOlimões", tendo Parecer 
'n,tI 853 •. de 1963, da Comissão de Re~ 
dução, cferecendo' a redação do ven· 
Cido enl 1.9 turnO. 

-3-Bessão. 

Não hã, sôbre a mesa, expeoi:ente 
despachar, 

Da.:;i-rno para a fJr6xlma spssao 
segu1nr-e 

ORDE~I 110 DIA 

-1-

a Vot3.ção, em turno único: do Pro
jeto "'de Decreto LegiSlativo n:~ 40, de 

a 19~ or:gi.nál'lo da Câmara dos Depu
! tad~.t) 7-A, de 1963, na Casa de 
Crlgem) que aprova a Convenção 
única sôbre Entorpecentes, a}sinada 
em NOva York, a 30 de março de 1961. 

Votação, em turno único, do Pro· 
jeto de Decreto Legislativo n,t:l 29 de 
1963 (n,9 ?..3-A-3, na CU~ta de ol'ljcm) 
que 2pro .... ~ o Acôrdo BásicO de CC'-

t~ndo Pareceres, sob ns. 806 a 8C8, de 
1933. dflS Comi;::sões de; Constilttiçtit" 
e Ju~ti.ça. pela. cónslitucionalldade e 
jl.lrid:cida.de; Re!C'cõcs Exteroires, fJ
vorável e suúd?, favorável. 

_ 4 - I de re.zctsão do cont!'ato rJ(' tl':\paiho 
l:iern justa causa, ao ,e.3 do f'mprrga-

Votação, em tume único, do Pro-:.:10 completar o período de rlo:,e me
jeto ·de Lei da. Càmara n." 112, de ti "e.3 de serviço, c dá ou~rD.5 O;Qvtd{'ll-
1963 (n." 3.408-B·61, na Ca.'a. de 01'.· cia.~, t(>ndo pal'ecel"es sob cs n.~. :43 
gem) qlle reverte ao serviço Ativo de I e 744, de 1963, da, (,'orn:s"'ões ae~ 
Exército o Tenente-Coronel Rubrn: constituição e JmiUça favorável co.m 
RIbeiro dos santos, e dá outra..s prC- a emenda que ofE'rece de n'" l~CJ, e
vIdências, tendo Pareceres ,,'avoravel'; de LeglSlàçãO Social, . favorivel uQ 
ISOb os US, 884 e 885 dE' 1903 das Co- projet{) e à emenda da ·com sdw de 
missões de seguranr:a NaClonaI e de CCJ;UttliçãO e Jusdça. 
Finanças. 

- 5- -7 -

Votação. em turno ún1co. do Pro .. 
jeto de Decreto LegiSlativo n.'} 14, de 
195~ (n,9 5-B, de 1963, na Câmara). 
que aprOVa os textos da Convenção 

votação, em turno único, do Re- I 

querimento n,Q 1.205, de 1963, pel( 
qual 00 Srs. Senadores Artur Vtl'gU:o 
(Lider do PTB>, Barros Carva.iho 
(Lider da Maior.a) e Uno de Metto~ 
(Líder do Bloco das Pequcn-::ts Repl;:>. 
sentaçõe.s) .soIlci'am ur~ênc~a. no" 
têrmos do artigo 326, n.'} 5~b. do R<~· 

gimento Interno, p:' 1'a o projeto de 
Decreto Legislat:vo n.9 44, de 1963 
que cDncede ani~l ~1. nos membros da 
Fôrça Policial do R'o Grrnde do 

relatIva 9· proteção dcs trab-alhado
. res contra radiaç5C':l ioni3ante<>, ado .. 
tadl pela Conferênc;a Internarlàl.J.al 
do Trabalho, em Genebra, e da Con .. 
venção para revisão pal·cial das eon .. 
vençãa-; adotadas pela. mesma Con
ferência, tendo Pareceres fOI.'Orr1:c:s. 
"oh us. 842, 843, 844 e 845, de 1963, de.s 

Norte, 
-6:"" 

Vçtação, em primeiro turnO, do 
Projeto de Lei do ,-:nado, n.~ 83. dE. 
1963 (de autor a de. Senhor Sell~óor 

Al" hur V.ir·zHio) q .• !;' di op5-:- tô\J:·e Jn
denlznção :1 ser lOllçedlcta, em ca:so 

- de Constltuiçt1o e ..... si lça: 

de Le!)hlação SOcial,' 

de Relac6C3 E.rter[c.1"e~: 8 

- de saúde. 
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Votação, em turno único, do Re
querimento n.ÇI 4, de 1964, em que o 
Senador vasconcelcs Tórres sOlicita 
transcrição nos Anais do' Senado da 
carta peh3. qual o Senhor Presidente 
da República conv:dou o Presiden~e 

da República Francesa para visitar o 
.Brasil, e da respectiva resposta. 

-9-

Votação, em turno único, do Re
qup-r:mento n.~ 3, de 1004, pelo qual 

Os S1's. Sen3dores Vasconcelos. Tõr
res (Lider tia Maioria f'P1 exercido} 

Sigefredo Pacheco \.Líder do PSD em 

exe~cícjo) e Au'rêl:o Vümna (Lider 

do Bloco das pequepas Repr'esenta

ções em e:-:el'cic;o) sol'citam urgén

c:a, nos t~mos do .artigt 326, n." 5-c 

do Regime~to Int.erno. para o Pro

jetD de Lei da Câmara n.Q 127, de 

1963, que dispõe sóbre a remunel\~(,ão 

de profi-"sion~js diplomadcs em Enge

nharia, Arquiiet.ura e em AgTonom::-

Votação, em 
projeto de Lei 

- 10-

pr:meiro 

do Senado, 

turno, do 

~,o 137, de 

19G3, de autor:a do Senncr Senador 

lVIartim Júnior, que autoriza o Poder 

Executivo a emitir selos comemora

tivos do centenário da ASSoc:~ção Co

m?l"c!al de Pará, tendo }).!lr~ceres fa

v.Qt'áv(>js sob os ns. 758 e 159; de 1963 

d?:<; C'omissõ81" de Constituição e Jus

tíça e de Finanças 

. -

.. 

EXPEDIENTE 
ra, PL-1, do Quadro da Secret.aria 

, do Senado Federal. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DI~~TOR ,GERAL 

AI_EERTO DE BRITO PEREIRA 

CHEFE DO SERViÇO DE' PUBL-CCAt;ÔES CHEFE DA SEÇÂO DE REDAÇÃO 

MURILO .FERRElRA AL VES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

Impr~sso nn5 oficins5 d(l Departamen10 de Im~nnsa Nacional 

BRASíLIA 

ASSINATURA:! 

REPARTIÇõES E PARTICULJ.RES FUNCIONARIOS 

Capital e Interio~ 

Semestre • o •• o. o. o o. Cr$ 

Ano • • • • • • • o •••• o o •• Cr$ , 
Exterior 

Ano o ••••••• o • o •••• Cr$ 

50,00 

96,00 

136,00 

C.apítal e Interior 

S I, C • eluestre ••••••••• o. rv 

Ano o • o o ••• o • o • o • o •• Cr$ 
• Exterior 

Ano o ••••••••• o ••••• Cr$ 

\ 

39,00· 

76,00 

108,00 

_ Excetuadas as, para o ext.erior, que Eerão sempre anuais, as 
assinaturas poder .. ,se-ão tomar, em qualquer êpoca. por seis meses 
ou um a110. 

- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de 
e_sclarecimentos quanto â sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
à remessa por DIeta de cheq ne ou' vale, postal, emitidos a favor do 
T.soureiro do Departamento de Imprensa Nacional. ' 

- Os suplementes 'às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos 
aos assinantes sômente mediante solici~ação. 

- O custo do nútnero atra15ado será acrescido de Cr$ 0,10 s, por 
exercício decorrido, cobrar .. 6e~ão mais Cr$ 0,50. 

I
· - 11 

Votação, em t'.lTnO ún~co, 

jeto de ReSOlução n.9 1, de 

, 

J 

auotria da. C'C-missão Diretora, que 
do Pro_- apose-nta a Taqufgre.fa-Revisora, AI-
1964, de cinda Tri\'elino, no ca.rgo de Direto-

, 

-12.-

VotaçãO, em turno único, do Pr().. 
jeto de Decreto-Legislativo n.>? 21, de 
1963, originário da Câmaro dos Depu .. 
tados (n.>? 167-A-62, na Casa de ori .. 
gem) que aprova o texto do 't'1.côrdo 
que institui o Centro Latino-.'\meri .. 
cano de Física, assinado pelo Brasil 
e vários países, no Rio de Janeiro, a. 
26 de março de 1962, tendo pareceres
~avoráveis, scb ns. 819, 820, 821 e 822, 
de 1963, das ComsiSóes:, de· Con.."'ti .. 
tuição e Justiça, de Educação e 
Cultura, de Relações Exteriores e de 
Finanças. 

13 -

Votação, em turno único, do Re .. 
quer-imenro n,o 6, de 1964, pelo qual 
o 8r. senador Melo Braga sclic_ta a 
transcrição, nos Anais do Senado, da' 
declaração feita pelo General Albi. 
no Silva, Presidente~a Petrobrás S. 
A., em caráter oficial e pub.1icada em 
26 d-e ja.neiro do ano em curso. 

14_ 

Vctação. em turno únic9, do ru
querimento n,O 7, de 1964, pelo qual. 
o Sr. Senador Melo Braga solicita • 
transcrição, nos Anais do Senado, de 
entrevista do General Albino Si1v~ 

Presidente da Petrobrás S,A, pubU. 
cada em 25 de janeiro do ano .. 
cUrso. 

Está encerrada a. presente reuniâOoa), 

Encerra-se a reunião às 14 b_ 
ras e 35 minutos .. 

, . 

. . 

.::;....,.-.-
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SENADOFEDERAI:' 
COMISSõES pgRMANENTES 

ACP'CUL TURA (7 Memb:o$) FINANÇAS (15 Membros) 
TiLula.res Part'do'l Suplentca Tltulares Plrt~ 10s suplentes Su.) .... ti~~·oe 

Eu(;'nio Barros PSD 1. AttiHo Fontana 
/VJ.ce~Pr~lut:u~eJ 

José Felicluno PSD 2. Pedro Ludovico 
Nelson Mo.culan llicencíadJ) pTB 1. Aarão Stembruch 
Dix-Hult Rosado PTll 2. Vago 
Raul Giubert Pl'll 3. Vago 
Lopes da Costa UDN 1. Daniel K:-ieger 
AlltÔnlO Carlos 'JlJ'N 2. João Agrip.no 

(Em 12 do ct'ze mbro de 1963) 

Sr;cre:áLo: A11xl1i:;:,r Leóislat!vo, PL-9, José Ney Pus~os Dantas. 
Rc.unJõu: Quarta..<;-tei~as às 1600 horas. 

r";ota: Vaga a· Pl'e6Wêncla. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros) 

Victorino Freire 
Lobão da Silveira 
Sigef:edo Pacheco 
Wilson OonçalYl'l> 
Lf.'~te Neto 
Arg, de Figuclredo (P"cs. ) 

Bezerra Neto 
D.x-Huit Rosado 

Pessoa de Quelro2 
José Ermirlo 
Daniel Krleger IVtce-F'n?5.) 
Dinarte Mariz 
Irineu BoanhaUStn 
Lopes da C%ta 

P8D I. -J<><é Guiom1\l:'d 
P$D Eugênio Barros 
PSD 3, Menezes Pimentel 
P.'3D 4. Attilio FoDtan~ 
PSD S. Peoro Ludovico 
PTll I. NclG'on Maculan 

(licenciaê.o) 
l'TB 2. Lino de Mat:Js 
P'l'B 3, Amaury S:lva 

(licenciado; 
FIa 4. AnréL.o Vianna I. E1. 
P.i:B S A."1~tl!l10 Jucá 2. MeiV 
Ul)!'i< 1. Ado~pho Freneo 
V1JS 2 Eur;c~ Rezende 
Du:<l 3. Jo:'o A:6rlp:no 
1J'.:>:\f 4. Milton Campos 

Titulares Parl;ldos Suplentes Sullst!tutos Me:n de Sá PL 1. A!Oys:O de Can'alI1u 

Jefferson de Aguiar PSD I. Menezes pi.~nentel 
Ruy Carneiro PSu 2. Leite NetQ 
Lobâo da Silveira. PSD 3. Benedito valladarea 
Wilson,l Gonçalves PSD 4. Aarão Steillbruch 

Vice-Pl-esidente) 
JOSaphat Marinho PSD 5. ~~~~ba~~u~~~1~ Amaury Silva (licenclndo) ?Tl! !. 
Bezerra Neto PTll 2. SilV10 Péricles 

MeiO 

Artur Virgílio P'ri3 3. Edmundo Levi 
AlOYSIO de Carvalho. JDN I. Afonso Arinos 
Eurico Rezende UllN 2. Danlcl Kneger 
Milton Campos (P:esldente UDN 3. João Agdlpino 

Sect"eté.J:10: Oficial LeBis1ativo, PL,..3, Ronalc};.l Ferreira DiM., 
ReunI5e.;: Quartas-feiras às ]6,00 n01'&..'L 

Titulares Diret.ora. 
Auro Moura Andrarle - Preso PSD 
Caroila Nogueira, da Gama PTB 
RUl Palmeira , UDN 
Gübel'to Marinho PSD 
Adalbel't.t,) Sena PTB 
cattete Pinhelro PTN 
,J;)llqUl.","ll Pal'ente UDN 
Ouido· Mondm P8D 
V:l<;c:oncel06 TO!'l'es P'l"J3 

Sec;'etáj'io: Dr. Eva,ndro Mendes Vianna, Dll'ctol'Gc::üI. 
~CWÜÕ(·~. Quarta-feiras· às 10 horas. . 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 
Ti!uJare.s Pal't.hios SuplenLe8 

Menezes Pimentel PSD ].Filinto Muller 
pedro LudovtCO (Vice~Pres.) PSj) 2. Eugênio Barros 
Nno de Matos (pres-ldente) PSll 3 Her.baldo Vieira. 
Oscar Passos PTB • 1. Aarão Steinbrucll 
D!X~Hult Rosado PTB 2. Antõnlo Jucá 
Dlnarte Mariz UD.N 1. Lopes da Costa 
EUrico Rezende UON • 2, Zacarlas de ASsllmpcoo 

Secretazla: Ofic!:lt Legislativo, PL-3, Jullem PJbe!r 0100 SantoJ~ 
R-euniJea. QUlD.tasfeLrRs àa 10 hOI·as. 

ECONOMIA (9 Membros) 

T~tula.re3 

F11!nto Muller (Pl'e&idente) 
Engnio Bal'ros 
A ttillo Fontana 
José Gulomard 
José Ermlrio (Vlce~Prea) 
Nelson MacuIno llioenCltl·do) 
Júlio Leite 
Adolpho Franco 
LoPa:; da Costa, 

Patti:.tos 
PSD 
PSD 
PSD 
P"5D 
PTB 
?Tll 
P'l'B 
UDN 
UDN· 

suplentel 

1. Jefferson de Aguiar 
2. Sigefredo Pacheco 
3. Sebastião Arcl1er 
4. Josaphnt Marinho 
1. Oscar Pass06 
2 Bezerra Neto 
3. ME'lo Braga 
1. .1lSé Càndltlo 
2, Zacarias de A-<umpc;5.1) 

Secretár.c: AuxtUnr Le'Jislatlvo, PL~10. Cid Bru:m~T. 
Reuniôt.-s. Têrças~feira6 àS 16,00 Q-ora.s. 

EDUCAÇAO E CULTUnA (7 Membros) 
Tüt<lar,es 

Menezes pimentel (Pre.s.) 
'Yalfrc<!-o Gurgel 
Pe.."5oa de Queiroz 
Amaury Silva l1ic~ci9do) 
AntOnio Carlos 
Pedro calazans (Vice-Pres.) 
Mem de Sá. 

Pl.l't11os 

PSD 
PSD 
P'l"B 
PTB 

'iJD:<I 
UDN 
UDN 

SuplcntC.J 
1. Bcncdi-cto Va1l8d:jf~J 
2, Sigefrcdo Pacheco 
1. Vago . 
2. Vago 
1 •. Adolpho Franco 
2. Milt-on CaD"Íp03 
3. Arnon de Melo 

secretária: Oficial Legislativo. PL-7, Vera .d.e Alva-:enga Ma.rra.. 
Reunié!'s: Qua.rta~f~ra.a àa 15,00 horas. 

secretáflO: AuxlJ:ar Lrei...,lr.(,ivo. PL-lO. CH't Brug-ger, 
Rcuniõw. Quat'tas~-fe.r;J...<; 3S 1000 h1ras, 

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 
TItulares P·ll"t.-ldos Suplemes 

aragp<IRUY carneiro 'Vice~P-:€'s.) PSD 1. LeIte Neto 
Walfredo Gurgel PSD 2 Lobão da Sllvelra 
Jose Gruomard PSD '3 Eugzn!o Barros 
'R.,aUl Giuberti PSD 4 Ju:io Leite 
VIvaldo Lima. (Pres.) FTB 1. Aurélio Vianna 
Amaury Silva Wcenciado) f''rB 2, Pesson de Ql!e1:'OZ 
'Heribaldo Vieira UUN 3. Antõll1!)· Jurá 
Eurico Rezende T]D:.J i. Lopes da Costa 
Antônio Carios [' J~ 2. Zacarins de Assumpç,'!o 

Secrettlr:i.a. Oficial Lt'gislatlvo PL~7. \'e·a de Alvarenga .\lafta. 
Reuniões; Qn~lltns-t'c_n,s :is 15,00 rOt,llS. 

POLiCONO DAS S~CAS (7' Membros) 
<ritulnres 

I Wilson GançaI ves 
Rtir Carne:ro ,Pres.) 
D:x-Hult Rosado 
Herlbaleo Vieira 

P::t~lo!i' 

P.:5D 
P,::i.aJ 
r·lE 
PT3 

I, , 
3. 

• 

suplentes 

Sigefred'J pacheco 
L(·.te NUo 
lHgemll'o' de F'ii;ueil'eao 
.fL~J:on Oe Melo 

.!osé Cândido UI.;.N 
PTB 
un~ 

5 Júlio LeIte 
A!liél!O Vinna (VICC-Pl'e3.) 
D.nal't.c M~l'lz 

1. JO,10 Agrip.no 
2. Lopes da Costa. 

secrc,"":·:O. Auxilia. L.c:5h.l.!tlro PL-9, J. S;:y p["l.5Sos DJntas. 
RettnJõe~" Quintas·tl?irt's ,3,; 16.00 hor~s 

REOAÇl.O (5 Msmbros) 
Titulares 

Wnlfredo Gurgel 
Sebastl:'o Archel' 
DIX-Huit R~sado 'Frei; ) 
Padre Cala7..;uJ.<J. I Vice- Pres,) 
Júlio Leite 

Pu';,1')s' 

,?:')f.) ! L 
Pcil.J :l 

PiE /11. 
L'U~ 
00:; -2. 

Sf'c"e:~ .. ", .. !l: OtictaI Lrg.'·!:it .. '0. PL-8. 
RellU .. oro-.S: Trças-!eTras às 16 (lO boras 

suplentes 
Lohão dr &ilve.ra. 
Jo.o:;é FeilClano 
HCrlbaldo Vieira 
JoãO Ag-rlpino 
pos?phat ;'·lal"inho 

Sarah A 'mili.1o. 

RELAÇõES EXTERIORES (1.1 Membros) 
Tltula.re.s 

,Preso ) 

P>l-r~.ldOS! 

P.3ll I 1 
I'SO 2. 

·.l·::D 3, 
p..:,r) 4. 

Benedicto Vnl1adare.s 
Fllinto Mullf'r 
Jeffers~n de Agu1!tr 
Aarão Steinbruch 
Pessoa de QUNJ O/. 
Vivaldo LIma 

~Vlc~·Pre;;.J , .. t8 1. 

Oscar Pa.s~os 
Antõn.o Carlos 
JOsé Ct-nú.cio 
Padre Calazans 
Arnon de ~~d() 

P'i '3 2 
}'l'lU 3 
uu>! I. 
UDN 2. 
UDN 
l, 0:\ 

3 
4. 

S lpl('ntes 

ME'm.'/~'; Pimentel 
Ruy C;-:'rl1clro 
Jose GU.cmard 
Victorino [<"CirO 
Arg-f'm:ro de r'i..; 'lf'irl't') 
Antô:o Jusâ ' 
Vazo 
D'mle! Krif'1e! 
Eur,co Rezende 
JOJn A3r,pmo 
M('nl d~ Sá 

Eecr~t)·.(,.; Oflciel f?' 1.' 'l, PL~6 .1 B. :....~', ::~on Br:nc"'. 
'Reun;J'.'i3. ~11i11'r .. ~'f~ .~. j j'.G[) hOt"óI' 

T.tulares 1.' .,' dos Sup:cn*"ej 

Pl'dro lud1,ico ·~""!-·LJ ~ ,.;,,',) ·n'rr(" .... 
Si:;::'trcd:.> P..!r'heco r':..f) ':? \~;rl :.u .. ...J Gur ... ~l 
D~:l\-Hu'.t Rc ~:o IV~"'>P--J l t~l'E 1. All'On:O Juca 
I~oJ.les da Costa IPres:d~J;'.~) [;.:.'i 1. Dma tI' Mar,z 
Mi;;u-el Cot.!~o P_~? L 112.11 Giubér.i 

Sf)C!'~:1-if): Auxi:lnr l C;.4'.-'.'t .• \·o Pt..-10. I!d~,a."Gv Rd ~:l~'':c:.;<,. 
neunt es: Qw:ot!l.S-le.l1'<.I.S .~ 15,00 hOras. 

L'vI 
H. ,.1.':_ 



SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
T:tulatE's suplentes-

10se Gu.o:llard PSD 1. Ruy Carneiro 
V!C~Ol'1ll0 Fre.l"t P.:i8 2, Attilio Fontana 
O.sc.1r Pa.õso,s P'rB 1. Dix-Huit Rosad<' 
Silvestre Péricles IVice-res.) P'rB 2, Vago 

-[r.n€u Boanh~usen / UDN L Adolpho Pranco 
tarcaias de A&:.l1illpçâo (pres.) 00."1 2, Eu:ico Rezende 
Raul Gluberti P.5P 1. Miguel/ Couto 

E2C,"etiÍl'j('; Oficial Legislativo, PL-8. Alexandre pfaender. 
R€,U1ÜÕf·'<;. Quintas-feiras àS 170.0 horas. 

SERViÇO PúBLICO 'CIVIL (7 Membros) 
Titulares 

Leite !\'eto jVice-Pres,) 
Sigefredo Pacheco 
Silvestre per~cJe.s IPres.) 
Nelson Maculr.n (licenciado) 
A.nfônio Carlos 
Pad.:e 'Calaz8ns 
AI)ys:o de Carvalho 

?al tidos 

PdD 
P:';D 
prB 
PI'B 
lJD~ 
OlJ'J 

PL 

Suplentes 

1. Victorina Freire 
2. Benedicto Valladares 
1. Edmundo Levi 
2, Antômo Jucá 
1. Dinarte· Mariz 
2. Lopes Costa 
1, Me mde Sá 

Dec 'e!-:i.rJ(l: Auxiliar Legislativo, PL~9, J. Ney PaSSOS DanuE'. 
Reuniões: Quartas-feiras às 16,00 horas. 

. , 

TRANSPORTES. COMUNI.CAÇÕES E· OBRAS PIíBLlCA~ 

(5 Membros) 
Titulares 

Jose Fel1ciano (Pres.) 
Sebast!ão Arche: 
Bezerra Neto 
Lino de Matos 

Partidos \ 

[rineu B:Jrnhausen (Vice-Pres.) 

I'~D I. 
2. 
I. 
2. 
1. 

Fd!) 
P1'B 
PfB 
U:J::q 

Suplentes 
Jefferson de Aguiar 
Filinto Mulle1" 
Silvestre Péricles 
Miguel Couto 
Zacarias de Assumpçã"o 

Secrptàr c: Oficial Legislativo. PL-S, Alexandre ptaender. 
R,eui1iões: Qual'taS-fel':'8..? às 16.00 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

\ 

nhor' Senad:Jr Sigefredo Paclleco, 
aprovado em 15 de dezembrQ de 
1953. , 

Membros (5) - Partido.s 

J~e Feliciano - PSD. 
S.gefredo Pacheco (VicePr.) 

PSD. 
José Ermirio (~l'esideute) - pTB. 
L<:lpes da o~sta - UDN. 
.l\Ut'élio Viamx.; IRelator) -- PSD. 
Sef~:etál"!o~ AuxilIar Legisla-t.ivo, 

PL-W, Alexandre .Marques de Albu
querc(ue Mello. 

Reuniões: 21.ls e 4~s feiras às 14 
hora~ , 

E) Para efetuar o levantamen
'to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAiS e estudar os meios 
capaies de possibilitar a 
sua industrialização 

Cri:ada em virtude do Requemnen
to n1,1 665~63, do Sr. SenadJr ~ osê 
Ermil'iO, apr:J.vado na sessão de. 18 de 
setembro de 1963. 

Deslgnada em 19 de setembro de 
1963. 

Pro;'1'ogada em virtuêie do ·~eque
rimento n9 1.159-63, do 8r. S.enJ.ilor 

)Miltoll Campos, ap.fovado ~na sessã.o 

I
·de la de dezembro de 1963. 

I 
Membros (9) '- Partidas 

José Felic1ano _ PSD. 
Attilio Fontana - pSD. 
Eugênio Barros - PSD. 

_.( José EI1I1Í110 (Relaton _. PTB. 
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga - PTB. 
Lopes da Costa - UDN. 

~) Para Revisão do Projeto que 
define e regula a PRoTE. 
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

M,iltoll Campos (P:esidente) 
Wilson Gonçah'es - PSD. 'UDN 
Arthur Virgiho - PTB. JúÚo Leite <VicePr.) _ pR. 

- Edmundo LeVl - PTB, Secl'etário: Auxiliar Legi.s::u~i\'o 
Adolpho Franco -:- UDN. I PL-lO Alexandre Marques de Alou-
Eurico Rezende <V!cePres.dente) - - querqite Mello. 

~!aPhat Mal'inho _ Sj1í\'enda. Reuniões: j~.s feil'::t6 às 16 boras. 
Secretário: Oficial LeglSl::lt.!vo, 

"evereiro de 1964. - _._~ 

mero 1.1.58-63, do Sr. SenadOr AnM ... 
nio Jucá. aprovado em 10 de jezelll"" 
bro de 1963. 

Membros (5) _ Partidos 

José Feliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Ant-6nlo Jucá - p'rE. 
Padre Calazans - UDN. 
Josaphat Marinho -- S legenda., 

H) Para o estudo das Mensa~ 
gel1.s do Poder Executivo r~ .... 
ferentes à REFORMA' AD
MINISTRATIVA 

Criadâ por iniciativa dit Câmara.. 
dos Deputados aprovada pela Senado. 
em 1.12.1963. 

Membros (8) Partidos 

Senadores: 

Wilson Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. 
Sigefl'edo Pacheco - PSD. 
Argemjro de Figueiredo _ PTb. 
Edmundo Levi - PTB. 
Adolpho Franco - UDN. 
João Agripíno - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 
Josaphat Marinho - Sem legf'n,ja.~ 
Deputados: 
Gust~vo Capanema (Presidente) -

PSD. 
Aderbal Jurema - PSD. . 
Laerte Vieira - UDN (Subst.i~uído. 

pelo eputad-o Arnaldo N1guel~al. 
Heitor Dias - UDN. 
DouteI de Andrade ~ PTB. 
Arnaldo Cerdeira _ pSP. 
Juarez Tá\'ora _ PDC. 
Ewaldo Pinto _ MTrt. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DEEMEN-. 
DAS A CONSTITUIÇÃO tJl'iada em virtude do Requeri::rH'nto 

n' 480-62. da Sr. Senador ),1ilwn 
campoc, ap:ovad:J em 20 de janeJ.ro 
ge 1962. 

PL~.6, J. B. Castejop. Braneo. 

Designada em 22 de llOVm0l"O de . C) 
1962. 

Prorrogada até 15 de dezembro de 
1963 em virtude ·do Requerimemc nÚ. 
mero 793-62, ap~'ovado em 12 de de
zembro de 1952. 

Para o €'5tudo dos efeitos 
da INFLAÇÃO E DA POLiTI· 
CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
SõBRE AS EMPR~SAS PRI
VADAS 

Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9. 4/61 

F) Para estudar a situação dos I) 
TRANSPORTES - MARiTI. 
MOS E FERROVIÁRIOS (QUE DISPõE SõRRE VÉ:<CIMEN-. 

TOS DOS MAGISTRADOS) 

. C:Jmpletada em 4 de / janeiro de 
1963, com a designação dbs Senn..,res 
Senadores Vasconcelos Torres e 
Edmu?do Levi. 

Pro1'rog'ada até 15 de dezembl'o de 
1964 em virtude do Requerimento nú. 
lI1ero l.19S·63, do $1'. Senador Mene
zes' pimentel. ap':,ovado em 15 Je de· 
{(;embro ue 1983. 

Membros (7) - Partidos 
Gilberto Marinho ~ ·PSD .. ' 
Menezes Pimentel -' PSD. 
Heribaldo Vieira -: UDN 
Milton Camp!)fj - UDN. 
Vasconcelos TOrreti _ PTB 
Edmundo Levi _ PTB. 
Aloysio óe carvalho - PL. 

Criada em virtude do RequerimE'n
to n9 531-63, do Sr. Senador Gou vea 
Viei:!'a. aprovado na 2essãc de :1 de 
a~ôsto de 1963. 

Designada em 8 de agôsl< d. 1~3. 

Prorrogada em virrude do Requer!
mento n 9 1.161, de 1963, do Senhor 

)
Senador Attilio Fontana, a,provado 
em 10 de dezembro de 1963. 

!. Membros (6) - partidos '. ) , 

\ 
Attilio Fontans. - Preddeott _ 

PSD .. 
José Felíciano - (ViCI-Pr.) _ 

!PSD. 
José Ermírio - R-elator -- PTB. 
Adolpho Franco - tJDN. 

___ . Aurélio Vianna - PSD. 

Criada em virtude do. RequerimC:l
to n9 752-63. do sr. Se~or J~)t'é 
Ermírio. aprovado na sessão de 13 ~ de 
p.ovembro de 1963 . 

Designada em 13 de noven1.bro de 
'963. 

Prorrogada até 15 de dezen1bl'Q de 
1964, em virtude do Requerunent.o 
n9 1.162.63, da Sr, Sepador Júlio 
Leite, aprovado em 10 de deZemlJ':'o 
de 1962. . 

Membros (5) - Partidos 

Attllia Fontana -= PSD. 
Sigefredo pacllec::) - PSD. 
JOSé Ermirio - PTB. 
lrineu Bornhausen _ UDN. 
Júlio Lei te - PR. 
Secretário: Auxiliar Legi:,l,ltlVO 

PL·l{}, Alexandre M. de A. MelLO. 

Eleita em 27 de junhO de 1961. 

Prorrogada : 

- até 15 de dezembro de 1962 Pf'lO 
Requerimento 609-61 apr. em 14 de 
dezembro de 1961. 
'- até 15 de dezembro de 1963 pelO 

Reque::-iment() 779-62, apr. em 12 de 
,zembro de 1962. 

- até 15 de 'dezembro de 1964 p{'10 
Requerimento 1.138-63, apr. em 16 de
dezembro de 1963, 

Completada em 29 de outubl'(1 de 
1962, 15 de maio de 1963 e 23 de abrü 
de 1963. 

Mjmbros (6) - Partido! 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Lobão da SIlveira (23 de abril d4 

1953) - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Benedicto valladares - PSD. 

C) Para o €'-studo da situação Wilson Gonçalves (23 de abr~ll de . ~ ~ secretá~1a: Oficial lAgislativo, 
B) Para estudar a slluaçao da PL-3. Jul1eta Ribeiro d06 Eantos. 

CASA DA MOEDA ---. do CENTRO TÉCNICO DE 1963) - PSD. 
Danlel Krleger - UDN. 

Criada em virtude do Requer.iDlen-' D) Para estudo das causas que 
AERONÁUTICA E DA ESCO- _ Lopes d. Costa \29 de Jutub:o d~ 
LA DE ENGENHARIA <DE 1%2) - UDN. . . 

AERONÁUTICA, DE 5 JO.. :~:f~~Jd~a:;~~ ~vi~~~~~:;ldcnfe) 
SE DOS CAMPOS Rui Palmwa - UDN. 

$O n' 561-6'. do Sr. senador Jeflel'- dificultam a PRODUÇÃO 
iOn de Agma:-. aprovado em ),4 lÍe A"'RO PECUÁRIA 
agõsto de 1963. Designilda em 26 de.... e suas. re-
e.gõ.sto de 1963. percussões negativas na' ex-

Prorro,gada até 14 de marÇo de 1964 poratção CriaàA em vlrtude do Requerlrueri
to n" 768-63, do Sr. Senado: Parire ~90 dIas ) em virtude do Requenmen. 

to número 1.16Q-63. dó· Sr. Senador 
Jeff~rson de Aguiar. aprovado em lQ 

Criada em vlrtude do Re<tuerimpn.. CalazanB, aprovado na sessão :te 13 
to nl? ~-63, do Sr. Senador JOSé de novembrO de 1963. 

Sllvestr.e Péricles (23 de aonl d~ 
1963) 

Bezerra Neto (23 de abril de 1963) 
- ?TB. 

Afonso Celso -~PTB. 
novembro, de Nogueira da Gama - PTB. 

Barros C3J:'Valho _ PTE 
de dezembro de 1963. Ermida, aprovado na sessão de :ro de Designada em .13 de 

agõ.sto de 1%3. 1963. Membros (7) - 'Partidos 

J~fferson d~ A;uil\t; (}\resldente 
J'flD . 

.. 

Destgnada em 22 de-"gGsto de 19<13. . 
Pocr.Togada por 1 a.no. em l'irtude Prorrogada até 15 'de dezemf)ro de 

..... do Requerimento nl? 1.197~63 iio $e. .. 1964 ém virtude}o RequerImento RÚ .. 

Aloysio de Carvalh:l lPresiJenLe); 
_ PL. 

Mero de Sá - PL. 
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J) Projeto~e Emenda 
tituição n~ 7/61 

à Cons-

(QVE DISPõE SOBRE AS lUATÊ-
Rl.'\S DA COMPETf:NCIA PRIVA
TI\' A DO SENADO, INCLUINDO 
AS DE PROPOR A EXONERAÇAO 
DOS CHEFES DE MISSÃO DI
PL01\lIl'l'ICA' PERJ\IANE~TE E 
APROVAR O ESTABELECIMEN~ 
'l'O o ROi\lPI1\lEN'rO E o REA~ 
TAMIlNTO DE RELAÇÕES DI
PI,O.i\L1..TICAS COM PAíSES ES
.;rI<ANGEIROS) . 

Ele,ta em 4 de outubr ode 1961 .• 
Proaogada: 

4_ a te 15 de dezembro de 1962 pelo 
RequerImento 307-61, apr. em 14 '1e 
dt:>..:.t'mbro .de 1961; 

_ at,e lj de dezembro de 19a3 !)('Jo 
Req. 1.139-63, apr. em 10 de dezem
bro de 1963. 

C:.Jmpletada em 29 de outubro de 
-q62 e 24 de a\:):-il de 1962. 

:MembrOS (6) - Partidos 
11eneZeG P1l11entel - PSD. 
W.lson Gonçalves (23 de abril de 

19631 _ presidente - PSD. 
l/.)bão da Silveira -.- PSD. 
Ruv Carneiro l23 de abrIl de 1%3) 

- PSD. 
Guido Mondin <.. de outuoro de 

lOO4} _ PSD. . ' 
Eurico aezende (23 de abnl de 

1963) - UDN. 
Daniel Krieger - UDN. 
Milton Camp<Js lVice-Presidente) 

- UD:N. 
He.lOaldo Vieira - UDN. 
Lopes da Cqsta - UDN. 
Silvestre Pér!cles ........ ) - PTB 
Vivaldo Lima - pTB. 
Amaury Silra (24 de abril de !~63) 

- PTB. 
Vaga do Eenador Pinto FerreIra 

C2.~ de abrl} de 1963) - Rela;or 
P1B 

Alovs:o dê canalh:l - PL 
Linõ de ·Matos - PTI\. 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição nÇ 8.:61 

(SôRRE EXOSERAÇ1\O, POR PRO
POSTA no SENADO. QE CHEFE 
DE J\IISSAQ lHPLO:\IÁTICA DE 
OARATER ·PERMANENTE). 

Eleita em 5 de outubro de 1961. 
Prorrogada: 
_ ate 15 de dezembro de 1962, oelo 

tleque:imento 608-61, aprovado em 14 
.... de janeirJ de .1961; 

_ ate 15 de janeiro de 1963, pelo 
Requel'imento 781-62, aprovado em J2 
de dezembro de 1962; 

_ até 15 de dezembro de 1964, pelQ 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

Completada em 30 de ma..rç.o de 
1962. 29 de outubro de 1962, 2:i de 
abril de 1963. 

Membroo (6) _ Partidos 
~lfenezes Pimentel - PSD. 
Ruy carneiro (23 de alJ.:il de 19~3) 

- Presidente - PSD. __ 
Lobto da Silveira - PSD. 
Jefferson de Aguiar (.23 de abril de 

1963) - PSD. 
Guido Mondin (29 de outubro de 

1!162) r PSD. 
Dan:el KrJegel' _ UnN. 
EurlcJ Rezende (23 de abril de 

Hlô3) - UD~. 
Mllton campos - un~. 
Her:b1ldo Vieira (Vice-Pres!demc) 

- UDN. 
Lopes da Co::>ta

j 
- UDN. 

Vaga do Senador Pinto. Fel'elra 
;23 de-: abril de 1962 - Relat,or -
PTB. 

Bezerra Neto (23 de abril de !S':}3) 
- PTB. 

....... maury Silva (23 de abril de 1!J6:i) 
- pTB. 
Vivaldo Lima - PTB. 
Aloysio de Carvalh~ - PL 
Lino de 1.-1.-'l t..o.<:. _ p'T"i\J 

L) Projeto de Emenda à Cons- I - ate 15 de dezembro de 1964, pdc I Menezes Pimentel - PSD. 
tituic;o I 9 9. 61 I Req. 1. 143-63. aprovad~ em 'o de I Milton Campos - UD~, 

.. ~- 1 dezembro de 1963 Heribaldo Vieira Vice-Pres;ct~!1'E' 
(QUI~ JIODIFle,\ O- REGl:\lE DEI Completada em 29 de outub'o ae UDN 
DISCRIMIXAC.o\O DAS RE:-\D_"-Si' 1962. 23 de ab;il de 1963 e 22 ,Ie JU- I Eur,co Rezende 123 de 1'l0:J ,de 

, lho de 1963. 1963) - Relator - OuN 
Eleita em 20 de no;:embro ce Hhil. Silvec'itl'e Per;cles (23 de 'U):'L c.e 
Prorl'oO'sdu' MernbrOtS - Partidos IB33) - p,'esidente _ PTB. 

, ~. . Jefferson de Aguiar _ PSD. I :'\'obueira da Gama - p'l B. 
- 'ate 15 de dezembro ce )96'2 !)i"1O 'BUi"OS Carvalho _ 'PTB 

Requer,menta 60.5-61 ap'.-J"ado t.'11 14 Wilson Gonçalves (23 de abnl de! }\lüys:o de Carvalho _ PL. 
de dezembro 'de 1961' . I 1[;63) - PSD. L.n) de Matos - pTN 

- a.té 15 de dezem'oro de 1963 pelo Ruy. Carneiro - PSD. JO.lO Agripino 123 de ab.H 
Requerimento 782-1)<2 aprovado en 12 LO-baJ da Srlveua - PSD N oH: i:!r;3) 
at delemb.'o de !962' Gu.do :\fondin (29 de uutu'JJ'O de I - UD. , 

_ ate 15 d~ de_embro de i964. ,:,eJO 19621 - PSD. D.1ll.el Kriegcr - UD:;\I. 
Requer.mento L 141-63 .aproraio ("li M.lltOI1 campos - UIJ~. 
lí' de dezembr:l de 1953. HenbaJdo Vl€H'a - UD~. ;) Proj€·to de Emenda 

tituição n9 3.62 
à Cons-

Lopes da Costa - UD:--; 
:.\fembros (16' - Part:dm;; João l\grlplno '23 de abril 1e ~9fn, 

Jefferson de Aguiar '23 de .:bl·;! I - UDN . \.L'TO~~IZ.\ O T~rR{lX.\.(, SllPE-
de 1963, _ PSD. I Eur".cJ Rezende 1:23 de aÚ"!l (f" ftrO::~ E'.ElrOa.:.L .<\ rD';:\~~ O..\.-

Menezes Pimentel _ PSD. lH;~·· - UDN. I '1' .. '\ PAR.\. A hS:'!.Ur..H'·\O DO 
Filinto Muller _ PSD. ' Silvestre Peric:les (23 de aoe] .(t I l'Ll!~IS('ITO P:cEYI:~iO SA 
Guido Mandin 129 de outu.l:O ce 11963. - PTB. Fn .. :,U/\ co'Ss~n·~·(·IO."i\I. :-\" 

1962) _ PSD. 1 Nogueira da Gama - ?TB. .t - fiTO ADrcrO:'<J.\Lf. 
Ruy Carne,ro 123 de abri~ de lJli3, 8arro,s Carvalho ~ PTB. 

PSD I Aloy.slO de Carva.ho - PL. Eh:da em 10 de juiho de ;9,;2 

Dau,e! Klleger (Relator) _ UUN !\11gUel Couto -:-- PSP. 
Eurico Rezende (23 de aord ce I • Cattete Pml1~1ro (23 de a'J!'H de; 

P;'u:o,:<..ç':'o: 

1963) _ UDN, .963) ~ PTN. I - :ltl:' 15 de d::-zcmbro de 1~ô3 !) ,lo 
,fll',lUt',.!;~cnf..D 7&";·62 ap1u"ldO .·n/ 14: 
. de rlE'í.t'nJoro de lS32. Milton campos - UDN. 

HeribaldJ Vle:ra - UD;:';. 
RUI Palmeira -t;DN. 
Amaury Sllva - 23 de abril de 

19631 _ PTB. 
Banos Carvalho - PTB. 
A:genllro de Figueiredo - PTB. 
Bezer(a Neto (23 de abri! Ije :~63 

_ pTB. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Lino de Matos - PN. 

M) Projeto de Emenda 
tituição nO 10/61 

ã. Ccns-

(API .. ICAÇAQ DAS COTAS DE nt
POSTOS. DESTl~'ADAS AOS lUV
XICíPIOS) . 

Eleita em 28 de dezembro de :9ô2. 

Pl'orogada: 

- até 15 de dezembro de i9G3 pelo 
Req. 783-63 aprovado em 12 de (li
zembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 19134 p~lo 
Req. 1.142-63 aprovadO em 10 ~h ou· 

O) Projeto de Emenda 
tituição 11 9 1 ·62 

à Cons·' - ate lj de dezembl'j df' '95'\ r·r.O 
( Requei .men:o I 146 aprU\dUl- "'~1 ,O 

de 1e t>moru de 1%3. 
(OBRIGA'I'OIUEU.\nE DE CONCl'R-, Completflda em 23 de ab,'ll de 

SO PAU:\. I:'\lVESl'IHUR,\ E~\-! 19S:I 
CARGO fNICtAL DE G.lILtEiHA i\-'lembl'()," - Pllrt dQ':; 
E PUOlnrçAO BE !\:O:Hei\çÕE~ 

J~'ff(' . .'ú!1 de Agu.ar - PS l!\·TERIX.-\SI I 
. \,,,,'ün . Gon';J.;ves ,'2.-3 OI:' .l.J •• j de 

Ele:ta em 10 de ma:o de 196:l I i9bJ, P3D 
ProrrogJ.da; Huv Cf'" l1elrO - PSD 

°I Lu ... ao da Sllve I a - PED 
~ até 15 de dE'zemb'o de H131., 

Req 735-6~ aPl"ü\"uda elll (2 dt 
I {','J ,)Jl;'Ijf',,,,:-. P.mentel - P.:.J 
if. Le.tF :\et'J '23 de abriJ de 1933; • 

zembro de 19ü2 
. - ate 15 de dezemb:o de :1\:3 pe u 
Reg. 1.144-6,1. :lpr~.?:JO r.JJ 10 Ú' U.E-

zembro de 1963. I 
Completada em 23 de Rt)ri! de ... ~B~"' 

P.::HJ 
.\LJton Campos - UDN. 
Hel'lüald,u \,7.eira - UDX 
Joftu .'\gr:pwo 123 de abr,J rle i9ti3> 

_. Ul~~' 

I
' E'UllCO ::lezf'l1de l23 de aonl de 

19631 - UD~ 
D,1111('] Kl.ege.· UD~ 

Membros - Pal'1ldus 

Jefferson de Aguiar - PSD 
WilGDn G:mçalves 123 de .lonl de S:lrc;stre Pel'icles 123 de abrll d. 

1963) - pSD. 
Ruy Carnell'o - PS' 
Menezes Pimentel - PSD. 
l\1l1ton Campos - UDN. 

119-331 - PTB 
)Jo~uei .. a da Gama _ 

B:l:-ros Carvalho -
:Vi?m de Sá ..... PL. 

PTB. 
PTB. 

tubro de 1963. . 
Completada em 30 de março 

1962, 29 de o~tubro de 1962 e 3 
abril de 1963. 

Aarão Ste.nbl'uch _ MTR. de Heribaldo Vielra - ODN. 
"f': Eurico Rezende (23 de ah:--iJ 

Memb:·Js 116) - partidD.'5 

1963) - UDN. 
João Agripino «23 de abril de' 1~63 R) Projeto de Emenda à Cons· 

JeffE:l'son de Aguiar - PSD. 
WllEon Gonçah'es (23 de abril 

- Vlce-Pfes:dente - UDN. II tituicão 119 5.'62 
Dall1el Kneger - UDN. .. 

fie Silvestre Péricles i23 de abril de (DISPõE SüBRE A E"TREG:\ AOS 
1963) - PTB. /! )lUNIViPIOS DE 30 r ; DA AH.RE· 

Nogueira da Gama _ PTB. <':ADAÇAO nos ESTt\DOS QUA"S~ 
1963) _ PSD. 

Ruy Cm'neIro _ PSD. 
Lobão da Silveira - ·PSD. 
Guido Mondin (29 de outubro .~ Aloysio de Carvalho - PL. KfCIPAlS). I 

. Barros Carvalho - PTB DO EXCEDER AS RENDAS -'lU· 

e Aurélio Vianna (23 de abril <le EJeHa em 13 d t b d 1962) - PSD. 
Milton Campo.s - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 
João Agripino (23 de abril de 1963) 

- UDN. 
Eurico :::tezende <23 de abril de 

1963) - UDN. 
SilvestI'e Péricles l23 de abrIl de 

1963) _ PTB. 
oNguei!ra da Gama - PTB 
Ba.rros Carvalro - PTB. . 
Josaphat Marinho (23 de a,br-il de 

1963) _ S. leg. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Lrno de Mat:Js -'" PTN. 

N) Projeto 'de Emenda à Cons
tituição n~ 11/61 

(CRlAÇAO DE NOVOS 
MUNrctPIOS) 

Eleita em 28 de marco de 1962, 

Prorrogaçâo: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Req, 794-62. aprovado em 12 de <k
'lembro de 1002. 

1963) _ aelato: _ Pl:?B. e se em 1'0 e .i.[lci3. 
ProrrJgada: 

P) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n~ 2/62 • 

/ 
(INSTITUI l/OV A DISCRIMINAÇAO 

DE RENDAS E!\-I "~AVOR DOS 
AIUNICíPIOS) . 

Eleita. em 23 de maio de 1962. 

- 3~e 15 de dezembro de 1963 pelo 
RequerImento n9 1.147-63 .aprovado 
em 12 de dezembro de 1962: 

- até Ih de dezembro de 1964 nelo 
Requer1mento 1.147-6 3aprovado' em 
lO de dezembro de 1963, 

CJmpletda em 23 de abril de HJfj3. 
Membl'OO - part:dos 

Prorrogaqão: Jefferson de Aguiar - PSD 
_ até 15 de dezembro de 1963 pelo RUy_ Cal'D~ro - PSD. . 

Requerllnento 786-62, aprOvado em 12 L~bao da •. .lvera - PSD, 

Ide dezembro de 1962' I WIlson Gonçalves (23 de abril d, 
, 1963) P~D 

- até 15 de dezembI'o de 1964 ')rlo : ;1 - '-'. 
Requerimento 1.145-63 aprovado· em I Le .. e Neto ./23.4.63) - PSD. 
10 de dezembro de 1963 I M.enezes PImentel - Pre.o:ld·ente. 

Co 1 tad . d . M:lton Campos - UDN 
1963 mp e a em 23 e abnl de, Heribaldo Vieira _ ODN, 

. 1 Josaphat Marinho - \23.463} 
Membros _ partidos I VIce-Presidente - UDN. 

Dan;e] Krieger _ úDN. 
Jefferson de Aguiar - PSD. . Vaga do Senhor Pinto Ferreira. 
WiLson Gonçalves (23 de ab:Il de Eurico Rezende (23.4.63) _ UDl\I . 

1963) - PSD. '264.63) _ PTB. 
Ruy Carneiro - psn. Nogueira da Gama - ?TB. 
'Lobão da SilveIJ'a - PSD Barros Carvalho _ PTB. 
Leite Neto (23 de abril' de 19~;n Mem de Sã ~ PL. 

- PSD. ,- Miguel Couto '23.4.63). - PSP 

, 
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S) Projeto de Emenda à Cons

tituição n':_ 6/62 
SUvestre Pérlcl.. - PTB 
Argerniro de Figueiredo - PTB 
EurIco R~e!lde <23.4.63) _ lJON 
Milton campos _ UDN 
Daniel Krieger - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Leg!mda 

Y) Projeto de Emenda à Cons-I 
tituiçã o "Q 5/63 

\ 

\DISPOE SõBRE o n11'OSTO DE 
Vi::ND.-\!; E CONSIGNAçõES 

Bezerra Neto - PTB . 
Edmundo Levl - PTB 
Al'gen:.iro Figueiredo - PTB 
Melo Braga - P'Jtii (AU1IIENTA PARA QUAntO o NI)

l\tlERO DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E DO DISTIUTO 
FEDERAL NO SENADO). Aloysio de .Carvalho - PL Design~-da em 31.:;.63 

Eurico Rezende (2~.4,63) _ UDN 
Aloysio de Carvalho - UDN 
Afonso Arl.r.05 - UDN-

Eleita em 13.9.62 V) P' d-E - . C Pr{J.!·!·ogad,,- aJê 15 12.64 oel0 Re-
rOJeto e menda a ons-, querltnento nÜn'lero 1.131:-6'3, a..pro-

Josaphn.t Marinho - Rel~ tor 
Sem Legenda. 

Aurêlio Vianna - PTB 
Jiilio Lei te _ PR p!'orrogada ~ tituicão nl? 2/63 I vado em 1(1 12·.63 

(DIRZI~O DE P!tOP!!IEDADJ;) I Membros - p:rtldos - até 15.12.63 pelo ReqUerImento 
mO-62, aprovado em 12.12.62; 

- até 15.12.64 pelo Requerimento

l 1.148-63. aprovado em 16.12 63 
Compretada em 23.4.63. 

Designados em 2:\.4.63 Jefferson de ~g"I..liBr - PSD 
RUy Carneiro - PSD 

COMISSõES 
prorrozada: 
- até 15.12.64 pelo Requerunento 

1.151-63. a.provado em 10.12.63. 

Lobão da Silveira - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Ne~o _ PSD 

{ PARLAMENTARES DJj: 
. INQUÉRITO Membros - partidos 

Jefferson de Aguiar -- PSD 
Ruy caru.eiro '- PSD 
Lobão da Silveira - Relat-or 

·PSD -

Membros - partidos 
Jefferson de Aguiar - 'PSD 
Ruy Carneiro - Pre.shlente _ 
Lobão ctn Silveira ~ PSD 

Amaury Silva. - PTB 
PSD Bezerra Neto - PTB 

'" Vaga. di) f:!enudol' Humberto 

CRIADAS DE ACfGDO COM O 
ART. 53 DA OO;o;STI'rUICãO- E 
O ART. 149. Uíl'lEA A. DO RE-· 
GIMENTO INTEflNO. ' 

Wilson Gonçalves (23.4.63) 
PSD 

·Wí:soh Gonçalvc:>s - PSD . 
Menezes Pimentel - PSD 
Heribaldo Vieira - Vice-Presijen-

te - PSD 
Amaury Silva - PTB 

Nêder _ PTB 

Menezes Pimentel _ PSD' 
Maton campcs -UDN 
Heribaldo Vicir.a - UDN 
Jcsaphat Marinho - (~3.4.63) 

UDN 
Bezerra Neto - PTB 

..... VD.r;3 do Sellaàor 
l'eira. _ PTB 

Argemil'o de Figueiredo 
Eurico R.ezende - UDN 
Milton C-a.mpos - UDN 
DanIel Krieger _ UDN 
AloyS)O di' CaiV9.Iho - ~L 

Fin!o Fer- Josaphat Marinho - Se I!-Legenda 

1~) Para apurar·, a aquisição. 
pelo Covêmo Federa!. dos 
acêrvos de concessionárias 

. _de serviços públicos -e ' a 
. importação de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica Nll.cional. 

Daniel Kriegei' _ UDN 
Eurico Rezende - (23.4.63) - Vi

ce-Pre..'iidente· - UDN 
. .. Vaga do Senador pinto Ferreiro 
(23.4.63) - Pre.slden te -- PTB 

Nogueira da Gama _ PTB 
Barros. Canalha _ PTB 
Mem de Sã - PL 
Júlio Leite l23 4.63) - PR 

T) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7 ~62 

(REVOGA A EMENDA CONSTJTU
C,ONAL l\i"1) 4, QUE I:NSTITUIU O 
SISTEiUA PARLAMENTAR DE 
GOVtENO E O ART. 61 DA CONS~ 
TITUIÇ.!lO FEDERAL, DE 18 DE 
SE'TEllmRO DE -1946) . 

Eie~ta em 6 12 62. 

PrOrrO[!llda: 
- até~ 15 12.63 pelo Requf'J'imento 

791~62, aprovadG em 12,12 62; 
- até 15,12.64 p.:-Io Requerimento 

1 149-63 aprovada· em 10,12 63. 
Complet.ada em 23 4 63. 

ME'D1bros - Partidos 

J ~fferson de Ag:war - PSD 
RUy Carneiro - PSD 
Pedro LudDVico - PSlJ 

Silvestre Péricles _ PTB 
Artur Vlrgilio - PTN 
Em!co Rzzende {2.3.4.63) - UDN 
Milton campos - Relator _ UDN 
João Agripino - 'ODN 
Josaphat ;"'1arinho - Sem Legenda 
A!oysiO de Carvalllo - PL 

W) Projeto de Emenda à Cons
tituição 119 3/63 

(DISPÕE SÕBRE 1\ Ai>:\'[INIS1-RA
ÇAO DO DISTRITO FEDERAL E 
l\1ATltRL-\ DA COl\'lrETíl;KCl~\· 

• PRIV.<\TIV..\ DO SE'S.-\DO).. k1, 

Designada. e-fi 2.5.63 
Prorrogada nté 15.12.04 peio Re

quel'ltnento 1.152-63. aprovadO em 10 
de dezembro de 1963. 

Membros - pr.rtldos 
Jefferson de Aguiar :... PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
L-obão da Snveira - PSD 
\Vilson' Gonçalve5 - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 

j Leit-e Neto - PSD 

I Amaury Silva - PTB 
Bezerra Neto - PTB . 

... V3g:a do -sena.dor Pinto Fe-relra 

Wi15<lD Gonç~1ves U3.4.63) 
PSD 

.8<:>.nedito Val1adares - PSD 
l\len€zes P;mentel·...;.... PSD 

\

_ PTB .. 

- ... Va2'a' do - Seuz_dor Eduardo ca
talão (Vice-Presidente) - PTB 

l\lilton Ca~pos - UD~ 

, ... Vaga do Senador Eduardo As~ 
~mar _ PTB 

Herlba~do V;eira: _ t'DN 
Eurico Rezende (23 4 S3i -
D:miel Krie<;fE'r - UDN 

Eurico Re~ende - Pr(1' ':lente 
\..1i1ton campos - W"DN 

UDN Daniel Krieget' _ UDN 

João Agripinõ (23 4.63) - UDN 
Amaury Silva (23 4.6:D - P'I'B 
Nogueira da O'sma _ PTB 
Barros Can--alho _ P'rB 
Mem de Sá - PL 
Rapl GiUberu--=..!s:P 

U) Proje.to de Emenda à Cons
tituição n9 1/63 

Alo:\-'s~o dz Carvalho - PL 
Josaphat Marinho - Relator 

Sem Legenda. 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9 4/6;3 -

(CONCEDE nm:-llDADES AOS 
YEREAIJORES) 

Desi:]1u:\da_em 20,5,63 
(TRAB,~I.HO DC.".MULH!=:aES E l\IE- prorrogada atlf 1';.12.64- pelo Re-

NOR-ES E T .. .AflAU ... O EM IN- querimento número 1 153-63 aprova-
DUSTRIf\S I:-iSALUBRES). I do em 10.12.63. .'. • 
Designada em· 23 4 63 'Membros _ partidos 
Prorrociada até 15.12 :64 pel~ Re· Jefferson de Ae1uar _ PSD 

queFimento 1.15.D-63. ap.:on.do em 10 Ruy Cr,"!"neiro - PSD 
dn dezembrQ de IOG3, \ Lobão da Silveira ~ PSD 

WiJson Gonçalves - PSD 
Menezes Pimentel .- PSD. 
Leite Neto - PSD 
Amp.ury Silva - ?TE 
llpzerra Neto - F1'B 

Membros - partidos 
Jefferson de Aguiar- .- psf> 
Ruy Carne,h'o - PS:l . 
L.obão da silveira' - PSD 
Wilson Gonçalves - Réla:or 

PSD 
• .• Va~a do Sena_dor pinto Ferreira 
_ PTB 

Mene"!es ·Pimentel - PSD 
Le~te Neto _ PSD 
Amaury SIlva _ P'TB 

SUvestre Pérl&.-es - PTB 

UDN 
B.:'zerrf:l Neto - V:cê-P,-esldellta 

PTB 
V2.g'a do Se1ll1dór Pinto Ferreira. 

_PTB 

AdaJberto Seno. - !?TB 
Eurico Rezende (23.4.63) 
MUton Campos - UDN 
J'tão AgrIpino - UDN 
AlO-ysio de carvnlho - PL 
JoSaphat ~l .. \ün,."'-lo - Sem Legenda. 

Z) Projeto de Emenda à. COflS-
tituição 119 6/63 -

(I~ELEGIBILIDAD"El Criada pela. Resolução nÚlllero 11. 
. de 1963, assinada pelo Senhor Nelson 

I>eslgnada em 2.10.63 \ MacuIan e mais 28 senhores Sena-
prorro,-,a,do -até 15.12-.S4 pelo Re- dores tapresent-ada em 30 qe maio de 

querimento número 1.156~63. aprova- 196D3) 'i- nad e 31 d 'd 1963 
do em 10.12 .. 63. esg a m . e ma.o e 

McmbrCS _ Partidos . \ - prazo '- 120 dIas, até 28 de .se .. 
Jefferson de Aguiar _ PSD I tembro de 1963. 
R.uy Carneiro - P.SD pl'onogada:. . . 
Wilson Gonçalves _ PSD - Por ~alS 120 dias, em VIrtude. 
José F'elieiano _ PSD da. aprovaçao do Requerimento nÇ1'" 
Waifredo Gurgel _ PSD mElr.o .656-63. do ~enhor Senador ~oao 
Argemiro de Figueiredo _ PTB AgI:lpmo, na sessao de 18 de se.em-
Bezerra. Neto _ PTB bro de 1963 (21 horas). 
Silvestre Péricles _ PTB - por~ mais um ano. ,em. VirtU?e da. 
Edmundo LeYi _ P'l'B apr-oyaçao do Requenmento nUilte!".!) 
Eurico Rezende _ UDN • 11. 173-{i3, do Senhor Senador Leite 
MiTton Ca~p(ls _ UDN I Neto, ?a sessão de 12 de dezembro 
A.IOYSI0 de Carvalho - tIDN' ide 1963, 1 
Afonso Arinos _ UDN ~. Membros - part...dos 
Josaphat Mal·jnho - sem Legenç1a Jefferson de Aguiar - PSD 
Raul Glubcrti - PSP Leite Neto (Presidente) - PSD 
J.osé Leite -' P;p.. NelSOn Macu!an - PTB 

João Agripino fRel~tor) - UDN 
à Josaphat Ma,rinho - Sem Legenda. Z-1 Projeto de Emenda· 

Constituição n9 7/63 
(TRANSFimtNClA PARA A RE~ 

SERYA DO l\I1LITAR J)A ATIVA 1 
QUE SE CA1\'DIDA'fAR A CARGO 
ELETIVO)_ 

Designada em 2. to, 63 
pron·oga.da até 15 12.64 p.elo Re

querimento núrnero 1-.155-63, aprova. ... 
do em 10.12.63 

Membros _. pa.rtidos 
Jeffel'son de Aguiar - PSD 
RUY carnell'o - PSD 
Wilson Gonl;alves - PSD 
José Fel1ciano - PSD 
WatIrêd-o Gurgel - PSD 
Argemiro de Figueiredo PTS 
Bezerra Neto - PTB . 
Silvestre Péricle.s - PTB 
Edmundo Levl - ?TB 
Eurico REzende - UDN 
Milton Campos - UDN 
Aloyslõ de carvalho _. pt, 
Afonso Arinos - UDN 
Josaphat Mal'inho ~. ?~m Leg-enda. 
Júilo Letto o _ PR-

z-z Projeto de Emenda ~ 
Constituição n9 8/63 

(AtI'l'ONOMU DOS l\1UNIC~IOS) 

.slgnadA em 22.10.63 
Prorrogada a.tê ·15.12.64 pelO Re

flueritnent.J ndmero 1.151-63, apr.ovll
do em 10.12.63. 

Membros - Partidos 
JefferSon de Aguiar - PSD 
RUy carneiro - PSD . 
Wilson Gonçalves - PSD 
Jo-sé FeHciano - PSt> 
Lobão d·a SUveira. PSD 

2.) Para apurar fatos aponta" 
dos da tribUl1a do' Senado 
e outros, relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen< 
to de Correios e Telégrafo9 

Criada. pela Resolução número 32 I 

de 1963. assinada pelo Senhor Jef .. 
ferson de Aguiru" e mais 33 Senhores 
Senadores· (apresentadA-. na sessão d.e 
30 de outubro de 1963).-

Prazo _ até o f1m da. sessão leg1s
la.tiva de 1963: 

ProJrog'.çâo por 90 dias (até 15 de. 
março de 1964) ,em v'lrtude do. Re
querimento númerO 1,163-63 do Se .. 
nhor Senador Wilson Gonçalves 
aproyado. na. sessão de 10· de dezem ... , . 
bro de 1963 (21.30). 

Designação em 6 dO dezembro do 
1963. ' 

Membros (11)' - PartIdos • 
Jefferson de Aguiar - PSD· 
LeIte Neto _ PSD 
AotUio Fontana - ·PSD 
Wilson ·Gonçalves - President,e 

PSD , , 
Art1ll' VirgUio - PTB 
Bezerra. Nero {8.11.63·- VtCê-~ 

sldente - PTB 
Mello Braga - PTB 
J,oão A 'n'ipino - UDN 
DanIel -Kr1eger - UDN 
EUrIco Rezende (23.4 63) UDN 
AuréUo VIanna - PSB ' . 
Secretário~ Auxiliar Le$Cisla.Uvo, 

PL-9. J. Ney PMSOS DantM. _ 
Reuniões: •••••••••••••••••••••• !.:!!!.) 

- i 
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CONGRESSO NACIONAl~ 
PRESIDE:NCIA 

~ONVOCAqAQ DS SESSAO CONJUNTA PARA APRECIAÇAO DP; 
VEITO PRESIDENOIAL 

o Pt"~ald:ent$' (fi) ~nrutQ Federal. nos têrmos do art. 70, § 89, da L;onsLltu1ç~o e- do "lrt. t'l n( .LV do Regimento Comum c'onvoC'n, as tln.lf, 
casas do Congresso NaCl(lna.:: pa!K, em sessão conjunta. a realizar-se no wa 20 de le"€r(>~:o da ~JlO- e:n ~1Jr~o. a~ 21.UO 110I"as no Plenano da (â· 
mara. dos Deputados eonb~etem do veto presidencial ao Projeto de Lel mil 3t. õe 1959, uo Senado Fe,:!u:\.l e rol) 2. lS;:·B. de 1960, na ":àmdloi ;\}8 

Veputados) q'lO: es!abpJeCe PI'32}O para O provimento de catgo~, públtcos 
At"r:Q M0F n." ANnRATlE: 

!:tundo F~dc: alo 011 J: de janei:o de 1.964 

SENADO FEDERAL 
ATA DA 28ª REUNIÃO, EM 10'tendo Pareceres favoravei, sob núme-
, res 799, 800, 801 c 802, de 1963, das 

DE FEVEREIRO DE 1964 Comissões: de Constituição e Justiça; 
de Relações Exteriores; de Educaçdo 

l'RESlDtNClA e Cudura e de Finanças. 
DO SR, JOAQUUI PARENTE 

AB 14 horns ~ e 30. mLnutos 
acham ... se presentes os Senhore.s 
Sene.dorcs: 

Jonqulm Parente, 
Menezes Pimentel. 

o SR, PRESIDENTE: 

_ A Itsta do presen.... acusa O 
COIllpareclmento de dois Senhores Se
nadores, núlllero insuficiente para a 
aberutra da sess~, 

peslj;no para a sessão de ~ntanh!l, 
1llJ a. seguinte 

ORDE,1 DO DIA 

votaçã.o, em turno úniCO, do Pro.
leto de Decre~ Legislativo n,O 29, de 
1963 !II,- 23-A-S, na C'''' de origem) 
quo aprova o AcOrdo Bé,slco de co
'operação Técnica entra os Esta<los 
1:1n1dos do Brasn e ]'.srael, concluldo 
em Recl!e, em 12 d. março do 1982, 

-2-

Votação, eUl segundo .urno, do Pro .. 
jew de Lei do Senado nº 4, de 1960: 
que autoriza o Pc<!.er Executivo a 
em.1ttr selos comemorativos do c1n .. 
quentenárlo da fundação da. Prelazia 
do "Alto Solimões". tendo parecer 
n,O 855, de 1963, da Comis.s~ de Re
dação, cíerecendo a redação do ven· 
cido em 1,9 turno,· 

-3-

V'ota.ção, em. tu'rno único, do proa 
jeto de Decreto LegiSlativo n.O 40, de 
1963, origInário da Câmara dos Depu
t.edos (n.9 7a A, de 1963, na eMa de 
crlgem) que aprova l\. Convenção 
única sObre Entorpecentes, assinada 
em NOva Yor,k, a 30 de março de 1961, 
tendo Pareceres, sob M. 806 a 808, de 
1963, das OomiSSÕes de: Constltuiç80 
e Ju-stiça, pela. constitucIonalidade e 
jurldlcldade; Relações Exf81orCs, fa
vorável e sa-úd.e, favorâyel. 

- 4 -

VoLa\láo., em tumc único, do Pro· 
Jeto de Lei da Câmara n." 112, de 
1983 (l1.Q a.408-B-51, na. Casa de ori
gem) que reverte ao servlço Ativo de 
E$ército o Tenente-Coronel Ruben~ 

Ribeiro dos Santos, e dá outras pro
vidências, tendo Pareceres 7avoravelJ 
sob os na. 884 e 885, de 1963 das Co
missões de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

denizaç'ão !lo ser COtlt'pdici;, em CfI"C 
de r(!cisão do' contrato de h.1v~il.ht 

.'>em justa causa, ant.es do emprer,:'I. 
do completM o período de d07,e me· 
ses de serviço, e da outras provia"ll. 
eia..'>, tendo PMeceI'CS sob r s os. 743 
e 744. de 1963, da.~ L-0m:s~Õr.s de: 
Constituição e Justiça favorâ\'eJ com 
a emenda que oferece de n ~ l~CJ. ti 

de Legislação social, favorável .ao 
projeto e à emenda da Com s,.,ác da 
Ccnstituição e iust1~a. 

1- 5-

Votação, em turno único, do Re-I - 7 -
querirliénto n.'il 1. 20D; de 1963, pelo., Votação, em tUl1lQ ú~ leo, do Pro", 
qual 00 Srs. Senadores Artur vtrgíllo Jeto de Oecreto Leglslatl\'O n,Q 1", de 
(Lider do PTB). Ba.J.'l'os. Carvalho 1963 (n." 5w B, de 1963, na Câmara) 
(lAder da. Maior.a) e Lino de Mattos que aprova, Os texto,:: da COllvenrão 
(JAder do Bloco daa Pequenas Repre~ rela.tlva a proteção dcs trabalhado_ 
sentações) .solicitam urgêntÚl, no.s res contra radiações ionizantes, ado_ 
têrmos do a,rtigo 326, n.!) 5~b do Re- tada pela ConferêncIa Internaciollal 
gJmento Interno, para o Projeto de do Trabalho, em Genebra, e da Con· 
Decrew Legislat!vo n.';t 4:4, de 19\3:3 venção para revisão parcial das Ccn
que concede anistia aOS 
Fôrça pol!clal do ,ruo 
Norte. 

membros da vençóes adota.das peja mesma Con. 
Grande do ff'rêncla, tendo pareceres, ta tOrf/7 !-',~ 

-6-

Vctação, em primeiro turnO, dl" 
Projeto de Le-i do t:;enado, n.!) 83 dI 
1983 <de aut.or:a do' senhor SenadOl 
Ar~ur Vlrgílio) que di;.põe sõorc ln-

sob ns, 842, 843, 844 e 815, de 1963, 00. 
Comis~õe.s 

- de Constituição e Ju tl,;a: 
- de Legislaçtio SOcial; 

- de Relar;ões E J:tcnorC3; ~ 

- de saúde. , 
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-8-

Vou' 5.(), cru turno único, do R~
:tm·:·,Ul.'l1'_O n."· 4 de 1964, em que Q 

S2:1;,.dor Va~cllncel(s Tôrres éOliclta 
tran~cl'.cão ncs Anais do senado da 
carta pe.>3. '-!ual o 'Senhor Pre~idel1tt' 
óe. República conv dou o Presidente 
da R?pub~a Francesa para visitar o 
B:'3.U, e da re.::P2ctiva resposta. 

-.9 -

votação, em -turno únicO, L10 Re
quer.menta nY 3, de 1964, pelo qual 
os 8:'5. sen'ldore,s Vasconcelos Tôl'

res (Lider da Maioria. em exercido} 

Sigefredà P:::.checo (Lider do PSD em 

DlARIO DO CONGRESSO NACICtIIAl (Seção 11) 

EXPEotEI\JTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIRETOR .GERAL 

ALEERTO DE BRITO PI::RI::IRA 

CHEFB DO SEhVIÇO DE PUBLICAÇÕES CI-IEFa DA SEÇÃO DE REOAÇÃO 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃIES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
seçÃo 11 

Impresso /lSS oficinas do Departamento de Imj:f€nM NacIonal 

BRASÍLIA 

ASSINATURAS, 

exercido) e AureEo Vianna <I.J.der REPARTIÇõES E' PARTICULARES J'UN(;IONÁRIOS 
de Bloco das Pequenas Rep:-esenta-

çõe2 em exercidO) sol citam urgên-
Capital e Interior 

3eJnestre ....... ~ k. .. • Cr$ 

Capital e Interior 

50,00 Semestre ~ •• '....... Cr$ 
ela no"- tt'mno.~ do artigo 326, n." 5-c ! A.no .................... Cr$ 
do R::'1.imrnLO [nterno, para o Pro

jeto de Lei da Câmara n.º 1~7, de I 
19:]3, que d!Sp.õe sôbr~ a remunero.L.áO \' 
de pl'OfisK:onais diplomadcs em Enge

n1n:'1a, ArqmtetU.ra e em Agronomia., 

9&,00 Ano ...... ~ ............... .. Cr$' 

311,00 

76,00 

- 10-

vctaç5.o, em primeiro turlH). do 

Projeto de Lei do Senado, n.') 137, d; 

1963, de autor:a do Senhcr Senador 

Martm" Júnior, que autoriza o Poder 

Executivo a emitir selos comemora

tivos do centenário da Assoc:a.ção Co; 

rnercia! de Pará, tendo pareceres fa

vorá veis sob os ns. 'j58 e 759, de 1963 

das Comissões de Constituição e Ju.s

hea e de Finanças. 

Exterior , Exterior 

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

, 
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as 

assinaturas pode.r-,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 cheque ou vale postal; emitid,os a favor do 
Tt'soureiro do Departamento de Imprensa NacionaL 

.... Os suplement(ls às edições dos órgãos aficiais serão fàrnecidos 
a~s· assinantes ..somente mediante sOlicitação. 

- O custo do número atrafiado' sera acrescido de> Cr$ 0.10 e, por 
exercício decorrido, cobrar_se-ãa mais Cr$ 0,50. -

\ . 
, _ - 11 - _japosenta a TG.quigraJa-Revisora, Al-
Votaçao, em turno ún:co, do Pro~ cinda TriYelino. no cargo de Diret.o-

jeto de Resolução 11.9. 1 de 1964 de ra PL-1 do Quadro da Secreta.ria 
autori.a da Comissão Diretora, 'qu~ dd .senado Federal ' 

: 

o 

I 

, 

fevereiro de 1964 

I -V<>t'~áO' em ~u::o-único, do pro·. 
jeto de Decreto~Legislativo n.9 21, de 
1963, originário da Câmara dos Depu .. 

,tados (n.9 167~A-62. na c~a de or! .. 
'gem) que aprova o texto do Acôrdo 

I que m.<',titui o Centro Latino-Ameri 
cano de Física, assinado pelo Brasil 
e vários países, no Rio de Janeiro, a. 
26 de março de 1962, tendo Pareteres 
fa.voráveis, scb ns. 819, 820, 821 e 82Z, 
de 1963, das Comsisões: de - Consti ... 

tuição e Justiça, de Educação e 
Cul.turQ, de Relações EXteriores e. de 

Finanças, 

-13 -

Votação, em turno único, do Re .. 

querilllento D." 6, de 1964, pelo qual 

o Sr. Senador Melo Braga solicita. a 
transcrição, nos Anais do Senado, da 

declaração feita pelo General Albi. 

no Silve., presidente da Petrobrás S. 

A., em cáráter oficial e publicada em 
26 de janeiro do ano em curso 

-14-

Vcta·ção, em. turno único,. do Re

querimento n." 7, de 1964, pelo qual 

o Sr. senador Melo. Braga SOlicita a. 
transcrição, nos Anais do Senado, da 
entrevista. . do General Albino Silva. 
Presidente da. Petrobrás S.A. publi. 

cada em 25 de janeiro do ano em 

curso. 

Está encerrada 'A reuniã(). 

Encerra~se a reunião às 14 ho
ras f- 35 minutos. 

'-
= 

, ~ - ... -
. .;: ". 
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SENADO FEDERAL 
COMISSõES PEWHANgN'l'ES 

AORICUl TURA (7 Membros) 
'1";;tulares 

Eu;plio B:f 'ros 
f vLce#Presidan .. e) 

·J~é Ft:ljdcno 
Nelson M:lculan (licenc1ado) 
Dix~Huit Rosado 
RaUl Giubert 
Lopes da Costa. 
AntÔlli.Q Curlos 

Part'dos I 
p,SO l. 

PSD 2. 
>"I13 1. 
P'l'B 2. 
PI'B 3. 
UDN 1. 
tJUN 2. 

Sup:f'ntf':J 

Attilio Fon"J.n8 

Pedro Ludovlco 
Aarão ste~n~!"U\;h 
vago 
Vago 
Daniel K:ie~('r 
João Agtlpmo 

(Em 12 de ê.:o7e mbr-o de 1963) 

S;,r-re":lJ :0. Auxiliar LegislatIvo. PL-9, JQSé Ney 
b'.:un ÔU Quartas-fei·;:.s às 160Q horas. 

[':ota: Va3'a a PreGid·ZhCla. 

Pnsc{)S DantJ.s. 

FINANÇAS (i 5 Membros) 
'11tllJal~ 

Victor <n..) Freire 
Lcbã.o da Silve~ra 
Slgef:;do P8chcco 
Wilson Gonçalvl's 
Lt~te Neto 
Arg. de Fl~ueiredo 

Bezerra Neto 
D;x-Huit Rosado 

Pessoa de QueIroz 
JOSé Ermtrio 

(P1CS.) 

DaOlE'J Krieger ;Vice-P, l'S 
Dinarte Mar12 
Inneu BO!inha uscn 

p_~,": l..l~, 

p;::;n 
PsD 
Pcill 
PSD 
PSD 
PT13 

PT3 
P'iB 

p'to 
PfB 
UD'! 
UDS 
OL.J~ 

sup:entea 

1. JO~é Ouloma~d 
.F.L:2'C~ÜO 13a."'1'03 

3 Mmezes P,m!Jntel 
4. Ati.ll.o F'Cntana 
5. Pedro Ludovico 
1. Ne~on Maculan 

<licenciado. 
2. Lu:o de Mat3& 
3. Amaury Silva 

I !icencu;.do) 
4. Au:-éllo Vianna 
5 Antônlo Juca 
i. \.101pl1o Er.!n.co 

2 SUr:co Rezende 
3. Jo':o Agnpino 

l. Ed 1,0 ... 1 
2. ~1~.u di ..loJa 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (11 membros) 
Titulares 

.Jefferson de AguIru' 
Ruy Carneiro 
Lohão da Silveira 
Wilson Gcnçalves 

Partldo3 

P.;P 
PS,", 
P::iP 
PC!) 

Su:p-Ientes 
. I Lopes da enta 

subshtutos I Mern de Sã 
tJ D)j 
PL 

4 Milton Campo~ 
I. A.oy",a cie Carv~l1".o 

Vlce-president~} 
J().~aphat Marinho 
Amaury Silva (licenciado) 
Bezerra Neto 
Artur V:l'gllio 
A!D;s.·~;O de Can'a.lho 
Eurico Re2ende . 
Milton Campos fP:esídel1te 

PSD 
?lB 
P1'B 
Pfi3 
qUN 
lJUN 
cru:. 

1. Menezes Pimentel 
2. Leite Neto 
3. BenediLO Valladares 
4 Aar40 Stem'oruch 

fi. Herlbaido Vieira 
1. Arg. Flgueireao Melo 
2. SílVl<J Pericles 
3. Edmundo Levi· 
L Afonso Armos 
2, Daniel K!Jeger 
3. JOÕ,o 1'.gd:pino 

SecrE'·â".o. Oficial Lcg1.s!atlvo, PL-8, ROn:llCb PerreIra Dias, 
Reunüe,,; Qu.trta.'!-fc1ras M 16,00 hOrM. 

Titulares Oll'E'ttll'a 

Auro Menra AndJ'ade Preso PEl) 
Camilo NOluei:a. da Gama. na 
RUi Palmeira (JiJN 
Gilberto Marinho P~:D 
nd:l.lberto Sena PTB 
Cattete Pinl1e~l'O P L'N 
J.Ja'lUlnl Parente t:'V~ 
nuid.:l Mondm psD 
Vabccncelce 'Iorres P'l'13 

Sec"etãc.o: 'Dr. Evo.ndro Mencie6 v:aulln, DiretorC'ieníl. 
'R<>unl6\-f" Qua.rta-Ieu'as às lU hm'ru;. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 
TI~Li]nres parttlus Suplente.) 

)'1enezes Pimentel PSP 1 Filinto Muller 
pedro LudoV1CO fVlCe-Pres.) P~1> 2, EugêniQ Barro.s 
Llno de Matos I P:'C$iden!e) PSU .J Herlbaido Vieira 
Oscar Passos PTB 1. Aarão Steinbruch 
Dtx-Huit RosadO P'1'B l, Antôruo Jucá 
Dlnarte iVHl.riz ' UD.N 1. Lopes da Coota 
,h,l1rlCO Rezende UlJIN 2. ZaCllnns de Assumpçdo· 

Secreta;,a. Oficial. Legislativo, PL-3, Julieta Ribelr odos San~o.s. 
Reum0!?s. QUiDtasfelras às 10 horas. 

ECONOMIA (9 Membros) 

T:tui,ares 

l"lIint? MuHer ~ Presidente> 
Eugnio Bar:os 
AttíllO Fon~na: 
Jo..."'é Gul()mard 
José Ermirio (Vlce-Pres) 
Nel:ion Macwall rl:cenCHl.do) 
Júlio Leite 
Adolpho Fra!~o 
Lopes da Costa 

P:utt:i03 

PSD 
PSl> 
PSD 
P:$D 
P'I1I 
!"Ta 
PTD 
UDN 
UDN 

Suplente. 

1. Jefferson 4e Aguiar 
2, Slgefredo Pacheco 
3. Seba.sUão Areher 
", Josaphat Marinho 
1. OScar PasSOB 
2 Bezerra' Neto 
3, Mel~ Braga 
1. ,1lSé Cândido 
2. Zac.rlas de Assumpção 

Se .. a-etâr c. Auyjliar L('1bln. f ivo, PL-IO, Cid Bt'.lgger, 
R(un~õtl; fêrças-fe.ros as 16,00 hort!,s, 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros) 
T,tt.l-al'es Pa.~'tl00S Suplentes 

M~nezes PlInentel <pre.s.) PdO 1. Benedjcto V a.lladal'~ 
',?lltredo Gurgel PS.o 2. Sigefredo E'acheco 
Peossoa de QuelfOZ P'T.B 1. Vago 
At;nflUl'y Silva 'llcenciedo)- PTB 2 \Ta:go 
Antônio CarlOS UDN 1. Adolpho Franco 
P.::dro Calazuns (V1ce-Pres) UD~ 2, MUroD Campos 
.\lem de Sá UDN 3- 8.rnon de Melo 

Secretáfl8: OficIal Leglslntivo, PL·7. Vera de Alva-:enQ'a Mafra. 
Reuniõ':.'8: Quarta-feiras d" 15,0{I horas. 

SrC!·e~ai'(,. Am:;!;ar L:>~i...,latj,o, r:,-lG, Old E:u:n ... er . 
Heun:ÔlS. Qüartss--t.:.ii:1S dS lO\.,v h 'r<..~. 

LECiSlAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 

I T,tnlares 

Sragp Ruy CVrneiro 'V1C'a-P c,s 
Waltredo GUlgeJ 

. JOSé GUlOUlO.a 
1 aaul Giuberti 
. VIValdo LlmR ,Prf's J 

AmaUty Silva ! [lCem'.<.d.Jj 
Her~ba!do Vieira 
EUflCO Rezende 
Antônio Carlos 

E'~1.J'" iüOS Sup:enl-c.J 

PSD f 1. Lf'\le 1\('10 
PciD' LLO;!O da S.lve,ra 

'! Eâf:.:."ntQ B'-ll,W 2"-)0 
P-;U 
r-'B 
fi f H 
l IH\. 
1Jl)~ 

U-'~ 

! l Ju • .iO' LE'ite 
1, AnreHu Vianna 
2 PI's."'lIa de (~ut'. 'ÚZ 
3 An:ozll') ,Jutá 
1 [,ep"~ da C(\.sta 
l .z<Jc~n.ls de As.wmp:;·;o 

Se~:-,~tn(.::1. Of:c'nl L"'''':o:;:atho PL-7 Ve·J. de Alv.1renb:a J\L La 
RCUI116,:;,. QlLnta,.;-l':":!·,:.-. U.5 W,u(l IlIras 

POLlGO;,\;O DAS SfC,;S (7 ~hmbr"s) 
T.tulart's 

I WilFon Gonçalves 
Ruy caL ne~ro (Pres.) 
Dix-H1..dt Rosado 
HC1'ibs.ldo VieIra 
.'ose Când!dQ 
Aul"t~110 V,!H!a fVice-P.es 
O .. :~llne M.1rlZ 

l'~! t ... ios I 

?~0 t 
P:ii) :l 
Ha I , 

Sup!E'r.tes 

Sl&cfred:'l pachroo 
Ll-;te Net.o 
r,1;;',fll1ll'C) de l"jJueil'i.'Oo 
ô~l;{)n de MelQ Pl'B 

U1~N 
PTB 
OO:.\" 

5 Júlio úe;te 
1. Jolo A';é :P,110 
2. Lopr-,;, da C0-'"ta. 

8~crt':"I."t.' Auxrliar Le3L~1:1ti\'O PL·9, J Ney-passos l.1.;.nias. 
Run~tir:!""" QUtntab-te[í:l\.S às !6.QQ hort"l.';. 

REDAÇÃO (5 Membros) 
T;tul:ue.:l 

\Valfredo curgel 
Beba:stião Archer 
DIX-Hu!t Rosado (Pt"es ) 
Padre Cal'\k""lIlS I Vlce-Prel.) 
Júlio Leit.e 

P9.r'1,10s 1 

P8l,..i ; 1. ~M{I d..'l SilveIra 
.Jo~t', {i'eEc.ano P'-:::'L) '2 

?lB 
IJ"~ 
(JD~'Il 

1. Hpl',bdldo V1~lra 
1 ,Jdi;o Agr,pmo 
2. P(l .. <;apbat ~·LH\r.ho 

S~cn'·á;' .. a: Of,culJ r....e~>:!13lfttlvo, PL·a, .sarah Abrahão. 
Rt!tUl,Ô~S: rrçn.s~f('llrnS as 16 QO htr8S 

RElAÇÕE$ EXTERIORES (11 Membros) 
Tit·ulares P'lr~I(101i ' B it;lenti'.s 

Benedicto Valladares P~4D I 1 Menezes Pimentel 
F'll1nto MuJ1er P3D ~. FtU3 Ca.rnelro 
Jeffers~~n de AgUiar IPreS,) ,",:,0 3 Jose GUlOmard 
'Aanlo Stelllbruch P80 4 Viclol'ino P"eire 
Prowa de Queiro], t Vlc~~Pres 1 <,18 1 A t.:.;rmlro de l"lguell e,jt 
Vit'aldo Uma P-;"[j 2 Antó'o Jusá 
Q.scnr Passos ?.i13 j Vngo 
Antônio Carlo.a UU~ 1. D.1DlCl Krif'3er 
José Cànd.dQ U!JN 2'. Eur:co R(,lenct~ 
Padre Calaz&ns UD:' 3 Joã.n Agr,pmo 
Ar'H}D rle .'1el.., UD~ 4 ~l('m de B:i. 

Secretá-r,i>, Of,cinl Lc-~~s:ati',o, PL ~ .1 :a. Ca.;tejon Br.1DciJ 
Re'lnlQ:loS. Qu:.otf-.~·h·l·;:W à;) 15.CO I,oe '5, 

Tituls.res 

Pedro Lud~vico 
Sigefrroo P~Chl'CO 
Di:x.Huit Ro:-~do 'Vice·Pres l 
Lopes da costa (Prestdente) 
M!guel Couto 

0'.);.). 1 E\l~,ên!.f) Ba.rro;.. 
r.~j) 2 'v.a,UI t'c'I) 'lUl'gd 
plH 1, Ant:.m·o·Juca 

UDS 1. DUb:te MSflZ 
PciP 1. Raul diuberti 

SecretArio; 
'Reuni. E"S: 

AuxUiar Lezislz\tivo PL-10 Eduurdo Rui Barbosa 
Qumtas-feiras n.s 15,()Q horas, 
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SEGURI'.NÇA NACIONAL (7 Membros) jnhor Senad~r Sigefreda pacheco, \ mero I.lf>8-63, do Sr. Senador An<ó ... 
I aprovado em 15 de dezembr<l ce Ui:) Jucá. aprovado em 10 de jezem-

T:hl!nres 

J:;sr (,i: omard 

Suplentes .1963. . I bro de 19ü3. 

Vic.o .. 11:) .f.i'rt'.rt 
.PSD 
PSD 
PTB 
PTB 
ODN 
Ul)~ 

PSP 

1. RUy Carnell'o 
2. Attílio Fontana 

I Membros (5) _ Partidos Membros (5) - padicw 

José Feliciano _ PSD. \ JCs~ Feljciano - PSD. 
OscHr Pa" 50S 
Sl!vc.~tI'e Pe:'lcles (VICe-res.) 
lr.ueu l:!oanh2U~en 

1. Dix-Huit Rosado 
2. Vago 

! S:gefl'edo Pacheco \ VicePr.' _ Ruy Carneiro - P~D. 
P,sD, Ant-ónio Juce{ - PTB. 

E8;l'C31[';S d~ As·:mmpção (Pres.) 
Raul GlUbel'ti 

1. Adolpho Frane:> 
2. Eu~ico Rezende 
1. Miguel Couto 

Sec:etár;(l; Oficial Le;!;islativo, PL-8. Alexandre rfaender 
I,punióN,: Quintas-feiras às 17,00 hora.s. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Men,bros) 
T:tulares Partidos suplentes 

Le:te Neto (Vice-Pres.) PdD 1. Victorino Freire 
Sigetredó Pacheco P~';D 2. Benedlcto Valladares 
Silvestre PenCle.3 rpres:) PTB 1. Edmundo Leyi 
li1eLson Maculan (t.cenciado) PTB 2. AntônlO Jucá 
Antõnio carlos UDN 1. -Dinarte Mariz 
Padre Calazans' UDN 2. Lopes Costa. 
.Al::ys.o de· Carvalho...... PL 1. ,Me rnde Sá 

Dtc:êtfll'JCI: Aux.i1iar Legislativo, PL-9, J. Ney PaSSOS Dantoo. 
R(~ul1lões: QuarCEts-fe:ras às 16,00 horas. 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

(5 Membros) 
Titulal'e.!l! Partidos Suplente~ Substitutos 

J052 Fel:c:'3.no IPres.) PSD 1. Jefferson de AguiF 
Se;:.h~t:ão Arche-: PdI) 2. Filinto MuIler 
Bezerra Neto PTB 1. Silvestre Péricles 
Lino de Matos PTB 2. Miguel Couto 
Irin::-u Bj)'nhausen (Vice-Pres.) uiJ~ .1. Zacarias de Assumpçãc 

Sccl'etâr (,; Oficial Legíslntiv~, PL-8, Alexandre Pfaender. 
Reuniões' Quart;tS-feL'as às 16,00 horas. 

-,-----

JOsé E:rmil'io (Pl'esider.~e) - pTB, pad.re Calazans - UDN. 
Lopes da C:>sta _ UDN. Josaphat Mannha - S legenda 
~>\uréU() Vianna cRelatór) - P:3D. 
Sec;'etáriO: AuxilIar Legisl3.'.l\'O., 

PL-10. Alexandre Marques' de Albu-' H) 
querque Mello. 

RElmióes: 2ª's e 411-s feiras às 14 
hora.';. 

Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re· 
ferentes à REFORMA AD
MINISTRATIVA 

E) Para efetuar o levantamen· 
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAíS e estudar os meios 
cal>azes de possibilitar a 
sua industrialização . 

Criad.ll"em vIrtude do Requemnen
to nO 665-63, do 8r. Senadur~' ('...sé 
ErmirIo. aprovado na sessão de 18 de 
setembro de 1963. 

. Designada em 19 de setembro· de 
1963. 

Pro':rogada em virtude do ~eque
rimento n9 1.159-63, dCJII Sr. Sen.l..dor 
Milton campos, a~·rovado na s""'~;'o 
de 10 ãe dezembro de 1963. 

)'lembros (9) - Partidos 

José Feliciano _ PSD. 
Attílio Fontana - PSD. 
Eugênio Eanes - PSD. 
JOSe Ermírio (Relator) - i>TB. 
Bezerra Neto _ PTB.,_ 

Criada por iniciativf\ 0::1 Càmam 
d{Js Deputados \ aprovada peJo Senado. 
em 1.12,1963. 

Membros (18) Partidos 

Senadores: 

Wilson Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. 
Sigefredo Pacheco - PSD. 
Argemiro de Figueiredo _ PTB. 
Edmundo Levi - PTB . 
Adolpb.o FrancO' - UDN. 
João Agripino - UDN, 
Aurélio Vianna _ PSB. 
Josaphat Marinho ~- Sem legenda •. 
Deputados: 

; Gustavo Capanerua (Presidente) _. 
IpSD. 

Aderbal Jurema _ PSD; 
Lael'te Vieira - UDN tSub.sti~uido 

pelo eputado Arnaldo N:Jguel:a) 
HeJt~r Dias - UDN. 

COMISSõES ESPECIAIS Melo Braga - PTB. -
. I Lopes da Costa - ODN. . 

I Milton Campos (P~'esidente) 

Doutel de Andrade - PTB. 
Arnaldo Cerdeira _. PSP • 
Juarez Távora _ PDC. 

. Ewaldo Pinto - M:ra. 
A) Para Revisão do Projeto que 

define e ~ regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU· 
TOR 

Cri2da em ,)I.Hle do Re-querim::.mto 
n J 480-0:2" do til'. Senador \IiltOn 
campoG, apl'ovad:> em 20 de jane~ro 
de 1962. . 

Des:gnada em 22 de novm::>ro de 
19G2. , 

Prorrogada até 15 de dezembro ce 
1963 em virtude do Requerimento nú~ 
mero 7Da~62. ap ·ovudo. em 12 de de~ 
zembro de 1952. 

C:Jlllp.etada em 4 de janeiro de 
1963, com a des.gnução dos Senhures 
Senadores VaEconcelos Torres e 
Edmundo LevL 

P::ol'wgada até 15 de dezembro. de 
1964 em virtude do Requenment-o nú
mero 1.198-63, do Sr. Senador Mene
zes Pimentel ap:ovado em 15 .te c!e
""ell1.Jl'o de 1963. 

~\'1embros 17) - Partidos 

G:lberto Marinho - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD. 
HeribaldQ Vieira - UDN. 
Milton Camp:>s - UDN. 
vasconcelos Tones _ PTB 
Edmundo Levi _ PTB. 
Aloysio de Carvalho :- PL. 

ti) Para estudar a situação da 
CAsA DA MOEDA . 

Criada em virtude: do Requerjmen-
00 n~ 561-63, do Sr. Senador JeffeJ~
son de Aguiar. apl'·ovado em 14 de 
agõsto de 1963. Designada em 28 de 
agôsto de 1963. 

Prorrogada até 14 de março de 1964 
(90 d:as ) em virtude do Requer;men
to número 1.1{jil-63. do Sr. Senador 
Jefferson de AguIar, aprovado em 10 
1.e dezembro de 1963. 

Membros ('7) ..:... Partidos 

Jéfferson de Aguia.r (Presidente -
PSD. ~ 

Wilson Gonçalves - PSD 
; Arthur Virgílio - PTB. ,UDN. . 

.JÚlio Leite <VicePr.) - PRo Edmundo Levi - PTB. 
Adolpho Franco - UDN. 
Euric~ Rezende (ViCePretildente) 

UI}N. I 
Josapha'r'Marinho - S/lc\"'"enda. 
SecretáriQ: Oficial Legisla-tlvo, 

PL-t;, J. B. Castejon Branco. 

C) Para o estudo dos efeitos 
da IN FLAÇÃO.E DA POLlTl. 
CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
sõBRE AS EMPR~SAS PRI" 
VADAS 

Criada em virtude do :aequerlmen
to n'? 531-63, do Sr, Senador- GouveQ 
Viei:-a, a.provado na sessão de 2 de 
agõsto de 1963. 

Designada em 8 de agósto de 1963. 
Prorrogada. em virrude tIo Requeri .. 

menta n\! 1.161, de 1963, do Sennor 
Senador Attíll0 Fontana, aprovajo 
em 10 de dezembro de 1963. 

Membros (5) - partidos 

Attílio Fontana - Presidente 
PSD. 

José Feliciano _ <vice-Pl".) 
PSD. 

José Ermírio - Rela1õr - PI'B •. 
Adolpho Fra.nco - UDN, 
Aurélio Vianna _ PSD. ~ 
Secretária.: Oficial,' LegislaUVIO, 

PL-3. Julieta Rlbe-iro dos sanw.s. 

D) Para estudá das causlIs que 
dificultam a PRODUÇÃO 
ACRO PECUARIA e suas re· 
percussões negativas na ex~ 
poratção 

Criada em virtude do Requerlmpn
to nf,! 569-;.63. do Sr. Senador José 
Ermírio, aprovado na sessão de 20 de 
agõsto de 1963. 

Designada. em 22 de agõsto de 19f13. 
~o:-rogada· por 1 ano, em virtude 

do ~equel"lmento n' 1.197·113 do Se· 
., 

. Secretário: Auxiliar LegL';:,H~,ivo 
PL-IO. Alexandre Marques de l\..l1u
querque Mello. 

Reuniões: 5~M feiras às 16 hora.s. 

COMISSõES 'ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUI CÃO 

F) Para estudar a situação dos I) Projeto de Emenda à Cons
tituição .119 4/61 TRANSPORTES MARíTI· 

MOS E FERROVIÁRIOS 
. Criada em virtude do Requerüne::l~ 

to n9 752-63, d:> Sr. Senador J~l:::é 
Ermírio, a.provado na sessão de 13 de 
novembro de 1963. 

Designada em 13 .de novem.bro de 
.1963. 

Prorrogada até 15 de dezembro de 
1964, em virtude do Requertment.() 
nf,! 1.162-63, do Sr. Senador Júl!o 
Leite, aprovado em 10 de dezeJ"'''"-1") 
de· 1962. 

Membros (5) - Partido: 

AttWo Fontana - PSD~ 
Sigefredo pacheco ~ PSD. 
JOSé Ermirio, - PTB. 
IrmE'Q Bornhausen _ UDN. 
Júlio Leite - PRo 
Secretário: Auxiliar' LegislatlVC 

PL-10. Alexandre M. de A. MeUo. 

C) Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO· DE 
AERONÁUTICA E DA ESCO. 
LA DE ENCENHARIA DE 
AERONAUTICA, DE S JO
SÉ DOS CAMPOS 

-" Criad.a em virtude do Requerimen
to n9 768-63, do Sr. Senador Padre 
Calazans, aprovad-o na sessão de 13 
de novembro· de 1963. 

Designada em 13 de novembr-u tk 
1963. . 

Prorrogada até 15 de dezeml.>ro de 
1964 fm virtude tio Requerimento nú ... 

-<QUE DISPõE sôRUE· VE:'\'CUIEN .. 
TOS DOS MAGISTRADOS) 

Eleita em 27 de junho de 1961, 

Prol'l'ogada: 

- até 15 de dezembro de 1962 pf';10 
Requerimento 609-61 apr. em 14. de 
dezembro de 1961. 
'- até 15 de dezembro de 1963 pelo 

Seque."imento 779-62, .apr. em 12 de 
zembro ·de 1962.. \ ';, 

- até 15 de dezembro de 1964 pelo . 
Requerimento 1.138-63, apr. em 16 dEI 
dezemoro de 1963. 

Completada em 29 de-outubro de 
1962, 15 de maio de 1963 e 23 de abl-jJ 
de 1963. 

Membtos (16) - PartidOS 

Jefferson de AgUiar - .. PSD. 
Lobão da Silveira (23 de abril de 

1963) _ PSD. 
Ruy Carneiro - PSD, 
Benedicto. valladares - PSD. 
Wilson Gonçalves <23 de ab"!'ll 00 

1963) - PSD. 
Daniel Kr1eger - UDN. 
Lopes da. Co-sta (29 de outubro de 

1962) _ UDN. 
MUton Campos (Vice-Prbsldente) 
Heribaldo Vieira - UDN. . . 
Rui Palmeira _ UDN.· - ". 
Silvestre Péricles (23 de aÍlril ele 

1963) 
Bezerra Neto 123 de abril de 1963). 

- PTB. ./ 
Afonso Celso - PTB. I 
Nogueira da Gama _ PTB. 
Barr03 CMValho _ PTB "'~ -
Aloysio de Carvalho <Presidente): 

- PL. 
Mem de Sá - PL, 
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J.} Projeto de Emenda c:. Cons- L). Projeto de Emenda à Cons- - l1té 15 de dezc~1bro de 1964; pf'10 I Menezes Piatentel - PSD • 
. . - o I Req. 1.143-63, ap.ovad'J .erl.l .U de ~1:i:ton CumF~s - UD~ 

tituição !l9 7/61 ttturç:?.o 11· 9/ 61 dezembro de 1953.. Hcnbaldo Vle.ra Vice-P!'es:de!l:e 
(QUE DISPOE SOBRE AS MATt:- iQUE lHODIFICi\ O REGDiE DE CQmpletada ~m 29 de outub'o ae UDN. 

IÜ.AS DA COi\iPETi!:NCIA FR[VA- DISem:.ri1IN.'\CAO D:'l.S nC:-.mA51 I 1962, 23 de ab,'!l de 1963 e 22 f"1 JU- ~ur cc Rezende 123 de a.bn ,de 
TIVA DO SENADO, INCLUINDO . , 1 lho de 11/53. 19(:3) - Relator - U.Lri-.. 
AS DE PROPOR A EXONERAÇÃO Ele:ta em 20 de nOV('I1-1!.ll"O de Hldl. Membros _ Pal tIdos Sllrectre Pericles 123 de 0\.0;1.1 cie 
n08 CHEli'ES DE l\IISSAO DI- PtOZlo'>"sda: I i!J:J?~ - Presidente._ PTB. 
}"LOl\lA'l'ICA. PERMANENTE E '" Jeffelson de AgU13.1 - P5D ?\oJue1ra da Gama _ P'IB 
A.PHOVAlt O ESTABELECIMEN- - ate 15 de dezernb\o d~ 19G'l P"LQ \\7 ~o n ,,,, , RH"OS Carvalho......, pTB ' 
'1'{) O ROl.\ll"U\lEN'I'O E O REA- Requer.mento 603~6! ap J\'ado to'11 141 F'63~Ls n ~~ ça ... ('s (23 de abt.l de .'\iO'y3:0 de Carvalho _ PU. 
T:\1\1ENTO DI:: RELAÇõES Dl., de dezembro de. 1961: l .. Ru -cf;,!'.:: I L:nJ de Matos - PTN. 
PI.JOl\:rATICAS COl\l PAíSES ES- - ate 15 de aeZemOlD de 1963 pe'o I LO%â:> da e~S-.:e~r ?~ psn Jo..:o Agripino 123 de fwi'il de 1953) 

.. ae de..r.emb.lO de 1962, ,u. o l\.~on l!l C9 de oJutu':l:C de O~m.ei Krie"" U N 
'TkA'S"GEIROS) }aequerrmento 782~62 aplo\ado e11 12 G d 1 '-d a -, UDN 

EleHa ell). 4 de outubr ode 19:31. _ até 15 de dezemblo de 1964, NlO 196:d1 - P~D, \ oer - O •• 
PrdrnJgada: Requenmento 1.141-íi3 .up1o-.:ajo \!m ;\1'lton Campos - UDN. 
- até l5 de dezembm de 1962 pp.10 :« de dezembro de 1963 Henbalc}o Viena - UDN. I Q) Projeto de Emenda à Cons~ 

.iequenmento 307-61, apr. em 14 'le Lo~es çia Costa - UDN. . . - o I 

dt'",f;'mbro de 1961; I Membros (16) - pai t:dos JOJO Agripino 123 de abril dE: 1961, " tttUlçao n, 3! 62 
- ate 15 de dezembro de 19~3 'r.w,o Jeffel'son de .>\gUJar (23 de <"10::.11- yDN •. _, 1 t.'\lJTOfnz.·\ O T!!iE;P ..... _,U SFPE .. 

Req 1 13?-63, apr, em 10 de dezcUl- I de 196.}} _ PSD.. l' ~.ur.c:) Hezende <23 de ao II cc I HIÚR El.EITORAL A FIX.4.H. 1J.\~ 
01'0 de ]963 " I ~1mez;es Pimentel - PSD, 1 ... 6,: I -;. UDN:. , . 'l'A PARA A REAL(ZACAO ;10 

C3n1pletada. Cm 29 (}e outub,Q ge Fllmto Muller _ PSD. Silve_tJe ~e.lICl{lS <23 de a.JJ:l de ("LJ~3[SCITO PREVIS'i;O N.\ 
'962 e 24 de ab:11 de 1962. G:J.ldo Mondm (29 de outu'):o ode' 196:) - .. P1 B. I E'IJI'.\'O.'\ r-';}NS:'J'i'VC!O.'IoJ.1L ~S.J • 

M'E'mbrOs fl6) _ Partldos 1962) _ PSD. NogU€lla da Gama - PT'B, 4 - ,\TO AD!C:O~,U,I 
"ene'" Plnlentel _ PSD. Ruy Carne.l'O (23 de abril de lJô3 Bal'ro.s Carvalho - PTB. "' : . 
.. u $O '" Aloys'o de Cana'ho PL Ele,ta em 10 de J'ui.ho de 19.,:" Wilson Gonçalves ~2~ de abril de - P.:iD. '. -. I "" 

1963) _ pfesidente _ PSD. Dan.el Krieger (RelatOr) - ljl)iL 1I!guel C01:lLO - pSP. P;oro6D.ç~o; Q 

Lobâo da Silveira _ PSD. Eurico Rezende l23 de aOriJ de 1 Cattete Pmhelro (23 de al),'U de 
RUy Carneiro l23 de abril de 1%3) 1.9-63) - ODN. ~953) - PTN. ! - ate 15 de d~zembro de 1!)63 P":o 

_ PSD. _ Milton Campos - UD~. " 'Rea.u~r.mento 787-6:! apl'OiudO ,'111 .. 2 
. . "I de de;::em!Jro de 1962. GUldo )'1ondin (.. de outuoro de Heribald::. VieirêJ- - UDN. O) P O t d E d' C 

1""4) _ PSD. Rui Palmeíra -UDN. I je O e men a a Ons~ I - ate 1.5 de dezembr::. dB 196-4 p'-';o 
EUtiCO aezende <23 de abnl de Amaury SIlva - 23 de abril de tituição I'IC! 1/62 I ~:q~ee~~:~~~~~o d~ g~3 lliJi'O\'ado ,'.I)! ,0 

1963) - UDiN". 1963) - PTB. OBR[GATO~ C B C Ih PTB (' ",!EDADE DE CO;'ll'CVR~ I.lil1Pletada em:3 de ab 'J.l de 
Daniel Krieger - UDN. arros arva o -. 80 ['ARA lNVI~STIDURA Ei\t 19GJ. ' 
Milton Camp'Js tVice-Pl'esidel\te) A:gemiro de Figueiredo - PTB. CARG.O iN'I"Al. DE "."'I.'EIRA I 'I b 

_ UD~. Bezerra Neto (23 de abril 'de :!i63 E PROIBiçÁo DE NOr\l,EAçõES .~ em 1'0." - Pal't:d"Os 
lle.'tbaldo Vieira - UDN. - pTB, I:\'TEla::\'t\S). Jeffe:~on de Agu:ar - PS. 
Lopes da Costa - UDN. ldo)'Gio de Carvalho - PL. WIi.:on Gonçalves (23 de R.:>nl de 
Silvestre Péricles .... ,.,.) __ PTB Lino de Matos -- PN. Eleita em 10 de !naio de H)ii2, 1963~ - PSD . 

. Vivaldo Lima - p'rB. Prorrogada: RUJ! Carneiro - PSD 
A.ma.ury Silva (Z4 de abril de· !963) M) P r=- • I..o.!Jão da Silveira - PI::D. 

_ PTB. rojeta da,. t;.mel1da a Cons- - até 15 de dezel1lb'~o de 19'62, pel(J l\lene~es Plmentel- _ P!:::!D. 
Vaga do SenadOr Pinto Ferreiyl1 tituição 111;1' 10/61 Req. 785-62 nprovada em l2 de ;le- Leite NetJ (23 de abril de 191W 

(2,{ de abrll de 1963) - Rela~or zembro de 1962, PSD, ' 
PTB> tAPJ,ICAÇ,.lO DAS COTAS DE UI... - até 15 de dezembro de l[lô3 pelo MiltOn Campos _ UDN, 

Aloys:o de C31'valh:) _ PL. POSTOS. DESTINADAS AOS 1\1'V ... Req. 1,144-63, apruvatlo em 10 dt> de- Heribaldo Vieira _ UDN. 
Liuo de Matos - PTN. ~'1CíPIOS). zembro de 1963, João Agripino (23 de abnl de 1963) 

Eleita em 28 de dezembro de 19052. C-ompletada em 23 de abril de :!16~, ..... DDN. 
K) Projeto de Emenda à Cons

tituição nÇ 8/61 
(SóBRE EXONERAÇAO, POR PRO

POSTA DO SENADO, DE CHEFE 
DE MISSAO DlPLO'IÁTICA DE 
CARATER PERMANENTE). 

Prorogada: , 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Req. 783-63 apl'Qvado em 12 de gt
zembro de 1962. 
~ até 15 de dezembro de 1964 pelo 

Req, 1.142~63 aprovado em 10 d-';! QU
tubro de 1963. 

Eleita em 5 de outubro de 1961. Completada em 30 de marçQ de 
Prerrogada: 1962, 29 de outubro de 1962 e J de 
- até 15 de dezembro de 1962, oel •. abril de 1963, 

R.eque:1mento 608 w 61. aprovado em 14 
o.e janeiro de 1961: . 

- até 15 de janeiro de 19631 pelo 
Requerimento 781~62, aprovado em l2 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964, pejo 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
"lO de dezembro de 19ti3. 

Oompletada em 30 de març,!) de 
j962, 29 de outubro de 1962, 23 de 
abrH de .1963. 

Membroo (16) _ PartidOS 
Menezes Pimentel - PSD. 
RUy Carneiro (23 de a1J.ril de 19':i3) 

- Presidente - PSD. 
LObão da Silveira - PSD. 
Jefferson de Aguiar (23 de abriJ de 

1963) - 1'6D. 
Guido Mondin (29 de outubro de 

1962) - PSD. 
Daniel Krieger - UDN. 
Eurjca Rezende (23 de abril de 

1963) - UD~. 
Milton camp(Js - UDN. 
Heribaldo Vieira (Vice-Presidente) 
. UDN. 
Lope:J da cosI<> - UDN. 
vaga. do Senador Pjnto Fe:-relra 
~~e abril de 1962 - ~elator _ 

Bezerra Neto 123 de abrI! de 191>3) 
- PTB. 

Amaury Silva (23 de abril de 1963) 
- P'l'B. ' .. 

Vivaldo LIma _ PTB. 
Aloysio de Carvalho - ~'~ 
I,Jno de MaIo3 - PTN .... 

MemIJ.:-os (6) - Pal'tido.s 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Wilson Gonçalves (23 de abril de 

1963) - PSD. 
Ruy Carneiro _ PSD, 
Lobão da Silveira - PSD. 
Guido Mondin (29 de outubro de 

1962) - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
LOpes da. COSta - UDN. 
JOão Agripino (23 de abril de lBti3) 

-UDN. 
EuriCO !Rezende '23 de abril de' 

'1963) - UDN. 
Silvestre Pérlcles (23 de abril 11. 

1963) _ PTB. 
oNgueilra da Gama, - PTB. 
Barros Cal'valro _ ·PTB. 
Josaphot Marinho (23 de abrl) de 

1963) _ S. leg. . 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Lino de Matos - PTN. 

N) Projeto de Emel1da à Cons
tituição n9 11/61 

(CRIAÇAo IlE .wOYos 
MUNIClPIOS) 

Eleita em 28 d~ março de 1962. 
Prorrogação: 

- até 150 de dezembl'o de 19..63 pe10 
Req. 794-62, aprovado em 12 de 00-

,zembro ... de 19ti~~ 

Membros - Partidos Eurico Rezende (23 de aoril de 
1963) - UDN. 

Jefferson de Aguiar _ PSD, 
Wil60n G'Jnçalves 123 de .loril 

1963) - PSD. 
Ruy Carneli'o - PS, 
Menezes Pimentel - PSD. 
Milton Campos - ODN. 
Heribaldo VieIra - U DN . 

Daniel Krlege:- - UDN. 
de I' Silvestre Péricles 123 de abril d. 

19631 - PTB, 
. Nogueira da Gama _ PTB 

I Barros Carvalho _ PTB' 

EuriCO Rezende lZ3 de ab-:-il 
1963) - OUN. 1 

Mem de Sá - PL. . 
Aarão Steinbruch _ MTR. 

de . 

João Agripino 123 de abril de 11:'63 
- Vice-Presidente _ UDN, 

Daniel Kneger - UDN. 
Silvestre Péricles (23 de abril ~ 

1963) - PTB. 
Nogueira da Gama _ PTB. 
Barros Ca.rvalho - PTB 
Aloy$lo de Carvalho ~ PL. 
Aurélio Vianna <23 d.e abril de 

1963) - ~elato: - PSB. 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/62 

(INSTITUI NOYA D1SCRI~IINAÇÃO 
DE RENDAS E~I FAVOR DOS 
!lUNI ClPIOS) • 

Eleita em 23 de maio de 1962. 

Prorrogação: 
- até 15 de dezembro de 1963 pelo 

Requerimento 786-62, aprovado Ctn .12 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964 pl'}O 
Requerimento 1.145-63 aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

Completada em 23 de abril de 
1963. 

Membros _ partidos 

Jefferson de AguIar _ PSD. 
WiLson Gonçalves (23 de ab:'ll de 

1963) - PSD. 
Ruy Cameiro - pSD. 
l.obã.Q da Silveira - PSD. 
Leite Neto 123 de abril de 19~3) 

PSD. 

R) Projeto de Emenda à 
tituição 11 9 5/62 

COI1S-

(DISI'ÔE SOBRE A ENTREGA AOS 
MUNICíPIOS DE 30~\' DA ARRE
CADAÇAO DOS ESTADOS QUAN
DO EXCEDER AS RENDAS ~IU
NlCIPAIS). 

Eleita em 13 de setembro de 1(102. 
Prorrogada: 

- at.é 15 de dezembro de 1963 pela 
Requenmento n Q 1.147-63 aprovado 
em 12 de dezembro de 1962' 

- até }f, de dezetllbro de' 1964 oel0 
Requerlmento 1.147~6 3aprovado' em 
lO de dezembro de 1963. 

Completda em 23 de abril d,e lP03. 
Membroo - PartIdos 

Jefferson de Agular - PSD 
Ruy Camero - PSD . 
Lobão da Slvera - p8D. 
WlISQn Gonçalve.s 123 de abril d 

1963) - PSD. _ 
Leite Neto <23.4.63' - PSD 
M~nezes Pimentel - Presid~ntP 
Mllton Campos - UDN. 
lIeribaldo Vieira - UDN. 
Josaphat Marinho - (23.4.63) 

Vice-Presidente - UDN. 
Daniel Krleger _ UDN. 
Vag!i do Senhor Pinto Ferreira., 
EuJ'lco Rezende (23.4.63) _ UDt-J 

\26.4,63) _ PTB. 
Nogueira da Gama - PTB 
Barros carvalho _ PTB. . 
Mem de Sã - PL. 
Miguel Couto (23.4.63), _ PSP. 
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DIARIO DO CONCRESSO NACIONAl. (Seção 11) Fevereiro de 1964 

81lve~tre Pérkles -.. PTB Y) Pr·· t d E d à C I Bezerra Neto PTB . 
Argemlro de FIgueiredo _ PTB oJe O e men a ons.. Ednllflldo Levt-_ PTB 
Eurico Rezende (23.4.G3) r_ UDN tituição nQ 5/63 Argemiro F'igueiredo _ PTB 

(AUiUEN'r,\ PARA QUATRO O 1'0- MUton Campos' - UDN (DISPõE SOBRE O L'IPOSTO DE ~Ielo Braga - P'rB 
lUERO DI~ REPRESENTANTES Daniel Krieger - UDN VEND:\S E CONSIGNAÇôl;S \ Emieo Rezende (23.4.63) - UDN 
DOS ESTA1>OS.E DO 'DISTRITO Josaphat Marinho - Sem Legenoo' AtoysiO de Carvalho - UDN 
FEDERAL NO' SENADO). Aloysio de Carvalho - PL Designada .em 31.5 63 Afon.so Arinos - VDN 

" --- P , d tê 5 12 61" Josaphat MarinhO - Relator 
Ele". em 139,62 , V) Prol'ot do Eme d a' Cons. rúno~a a ai, " p.lo Re· Sem Legeno'!! ... o... n a qucrlmento 1)umero 1.154-63, apro· . • 
Prorrogada: I tituição nO 2/63 I ,>;ldo em 10.12.63 ~Jl}~llte~~a.~a PR PTB 
- até 15 12 63 pelo Requerimento (DIREITO DE PROPRIEDA»E) :l\lenlbro,s _ Pa-rLldps' 

'79Q-62, aprovado em 12.12.62; ,\ 
_ até 15,12.64 pelo Requerimento' Designodos em 234.63 Jeflér""n c'. Aguia~: - PSD COl\HSSõES 

1.148-63, aprovado em 16.12.63, . Ruy C.rneu'o - P"D PARLAl\'IENTAI'''''S DE 
Comp!et.ada em 23.4:63. Prorrogada: LolJão da Silveira - PSD 1l:\,1C.I 

- até 15,12.64 pelo Requerimento Wilson Goaçalve,s - PSD INQUE:Rl!TO 
Membros - Partidos L 151-63, aprovada em iO.12.63. Menezes P,mentel _ PSD 

Jefferson de. Aguiar - PSD 
Ruy CaJ'neiro - PSD 
Lobão àa Si~l'eira - Relator 

PSD 
WIL~n Gonçalves <23.4 63) 

PSD 
ô~ Meneze.s Pimentel:"': PSD 

Milton Camp~s -UDN 
Heribal(~o Vleira - UDN 
Josaphat M31'inllQ - (23 4, 63) 

UDN ., 
Dani~f "Krieger _ UDN 
E1U'ico Rezende - t23. 4, 63) - Vi

ce-Pre::üdente - UDN 
. .. Vaga, do Senador Pinto -Ferreira 
(23.4.63) - Presidente - PTB 

Nogueirn da Gama - P1"B 
Barras Carvalho _ PTB 
Mero de ~á - ?L 
Júlio Leite i..23 4 63) - PR 

T) Projeto 
tituição 

de Emenda à Cons
,,9 7/62 

Membros - Plútidos Leite Ne'.o - PSD 
Jefferson de Aguiar - PSD Amaury Sllva - nB 
Ruy Carneiro _ Pres:·dente _ PSD Bezerra N(~to - PTB 
Lobão da Silveira - PSD ," Vaga do Senador Humb\.'.rto 
wilson Gonça!ves - P8D Neder :- P'l'B 
Menezes Pimentel _ PSD Argcmira, je FigueiredO 
Heribaldo Vieüa -_ Vice-Presiden- .Eul'ico Re',~ehde - OD.N 

te - 'PSD Milton Campos - UDN 

?TB 

Amaury Siiva - PTB Daniel KI"e~er _ UDN 
Bezan-a Neto - PTB AlOy3:o d~ Carvalho - l?L 

•.•.. vt..!P do Senador Pln!o FCf- Josaphílt i.farinha - Se mLegenda 
reira _ PTB 

Silvestre Perlcles _ PTB 
ArttlT Virgilio - PTN· 

Z) Pr.ojet., de Emenda à 
titllição ,,9 6/63 

Cons-

CRIAD,\S DE' ACORDO COi\I o 
ART. 5S DA CONSTl'rmçÃO .; 
O ,\RT, 149, ALíNEA A, DO RE
GIMENTO INTERNO. 

1 e) Para apurar a' aquisição, 
pelo Covêrno Fed~ral, dos 
acêrvos de concessionárias 
de serviços públicos e a 
imp·ortação. de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica Nacional,' Eul'tco Rezende (2:1. 4 (3) - UDN 

Milton Campos - Relator _ UDN 
João A!!"t'ipino - UDN 

(IS"EJ~EGInILIDADE) C·rieda pela ReSOlução número 11 
I '. . -de 1963. ass:Innda pelo ~nh{jr NeLson 

Jos.aphat Marinho ~ Sem Legenda 
~oY5io de carvalha - PL 

W) Projeto de Emenda à COI)S
tituição "ç 3/63 

(n.(SPõE SOBRE A ADl\lINISTRA-

Ocs ... gl1ada em 2.10.63 I MacuJan e mnis 28 Scnhól'c-s Sena-
Prorroga..dO até 15,12.64. pelo Re- dores (apresentada e:.11. 3~ de maiO de 

querimt'n o n\\mero 1.156-63, apt'Ova __ 19-83). 
do em .10 12 63, '.. Designada em 31 de maio de 1963 

. Me~nbroS _ Partidas \- Prazo - 120 dias. até 28 de se .. 
Jefferson de Aguiar _ PSI" tembro de 1963. 
RUY carn:iro - PSD prorrogada:.... 

(nEVOG.\. A EMENDA CONSTITU- ÇAO 00 D!STRITO FEDttl:1AI~ E Wilson Gonçalves _ PoSD ... - por m_ais 120 dia.s, em virtude 
José Feiiciano _ PSD da aprovaçao do Requerlment(l nú-'CIO;-i~1L ~ 4, QUE Ll'.iSTiTUIU O 1HA'1'Ê~lA DA (,O:;IPI~Tt:NÇ1A 

SISTEMA PARI,AME:ST.<\;:1..·!tE PRIV.i\Ti'VA DO SENADO). .. 
GnVr.,RNO E O AR'!'. G1 J) . .'). {:O~IS- D" d "!;;' 

'l'l1'l.TIÇjO FEDERAL, DE 18 DEI <:s;glJa:) em .. 2 ':. 6~ 
!OI.Ti''I'ElVO .... roO DE "9'·6) Pi"orrogada a,e 1<1.12.64 pelo Re-
........ ' .. ~ .1 ... ) • querimento 1.152-63, aprovado em 10 

Eleitl1 em G 12 62, I de deZfmOl'O de 1963. 

Prorrogada: , 
- ate 1.'5 12 63 pelo geqne.1'imenta 

791-62. aprovad:J em 12 12 62: 
- a~é 15 12.64 pelo Requenmento 

1 149-{j3 a!)ro'.'ada em 10 12 63, 
Compietada em 23 4,{j3. 

l\'lembr0.5 - partidQs 

J êffersún de As·u.s,r ~_ PSD 
RUy CarneH'o - PSD 
P,::tiro LudoVlCO - PSD 
Wilson Gonçal .... es 1;;3 4 63) 

PSD -li 

.Benedito Valladares - PSD 
MenEZes P.mentel - PSD 
!vj1iron campos -' UD~ 
Heri!)aido V,eira _ tJDN 
Eurico Rezende 123 4 63) _ UDN 
Da,::.i.el Krle~er - UDN 
Joã.o Agripino '23.4 6'3\ - UDN 
Amaury Silva 4234.63) -' na 
N'.lgueira da Gama _.. PTB 
Barr(l$ Carvalho _ PTB 
Mem de Sã - PL 
Raul Glubel'ti - pSP 

]\'ÍCnlbI'QS - Partidos 
Jeffe-rSDn de Aguiar - PSO 
fW.v La!'neiro - PSD 
Lobão da S,lnlra - PSD 
Wilson GOD,1'lJves - PSD 
Menezes p'mentel - PSD 
Leite Neto - PSb 
Amaury Silva - P'l'B 
Bezerra Neto - nB 

... VB.~.i do Senador Pinto Ferreira 
-PTB 
... Vagn' do Senador Edua.rdo Ca
\,alão \ViCe-Pr~8idente) - PTB 
... Vagft do Senador Eduardo As
smar _. PTB 

Eurico Re'lenc'e - Prp' l:~te 
Miltor. Campos - UDN 
Daniel Krie::rt'r - UDN 
Aloysio de Carvalho - PL 
Jos.apha:r Ma.rinho - Relat.or 

:Sem Legen~a 

X) Proj€1.o de Emenda à tons. 
tin,ição nÇ 4/63 

(CUNCimE lM1JSIDADES AOS 
VEREADORES) 

Walff\;do Gurgel - PSD mer.o 656-63, do SenlJor Senador João 
Argem~rc de Fig~redo ~ P'{B AgrIpino. ng sessãa de 18 de se:em-
Bezerra .t\ eto _ PTB ' bra de 1963 421 horas): • 
SilVfi;tre Péricles - PTB - P01: meJs um ano .em Virtude do. 
Edmundo Levl _ P'I'B a-provaçao da Requerimenta númer!) 
Enr;co Rt..'zende _ ODN 1 173-63. do SenhOr senador Leite 
Mirtcn CampoS _ UDN Neto, na s~a de 12 de dezel.ubro 
AJoysio d~. carvalho .:... UDN de 1963. . . 
Afonso At'inas _ UDN :- Membros - ~artldas 
Josaphat Marinho '- Sem Legenda Jefferson de Aguiar _ PSD 
Raul GiuberU - PSP Leite 'Neto (Presidente) - PSD 
Jos~ Lelte - PR I NelSOn Maculan - PTB 

.. .João A~riplDO (Relaton - UDN 
Z-1 Proj"to de Emenda a Josaphat Marinho - Sem Legenda 

Con5tituicão n9 7/63 I -'-" 2<') Para apurar fatos aponta-
(TRANSF>.R~'NCIA PARA .A RE- d' d . 

SER I' A 00 MIUTAR DA ATIVA os a tribuna do Senado 
QUE SE Ct\~DIDATAR A'CARGO e outros, relacionados com 
.;1,ETlV01, irregularidades graves e 
Desi;;tHI.:L'\ t::m 2,10.63 corrupção no Departamen~ 
Pl'ot"t'ogada até, 15 12.64 pelo Re· 

querimento numero '1.156·63, aprova· to de Correios, e Telégrafos 
0..0 em 10 12.63 i ~fembros .;:.. partldos cr ada pela Resolução númel'o 32 
Jeffer~n de "A,.gular _ PSD de 1963, assinad!~ pelo Senhor Jef .. 
Ruv CartWiro _ -PSD ferson de AgUiar e mais 33 Senhores 
Wi130n Gonçalves __ PSD Senadores {apresentada na sessão de 
Jose Fl?liciano ~ ·PSD .. 30 de outubro de 1963} , .J 

Walfl"eQ.o Gurgel - PSD' Prazo _ .1lté o fim dn sessão lca·ts .. 
Argemiro de Figueiredo - PTB \ativa de 1963. 
Be·{e'rra Ne~-o - PTB 
SlIv~stre pêricles - PTB, 

oes1gna1a ,em 'Z'J 5.6'3 Edmundo Levt - PTB. 
O h E E ~ Eurico n,~ze)lde· - UD~ 

(T~ .. \~~LH O~~ .i'l"H~l.,~EI! S • ME- Prorro6ada até .15 12.64 'Pero Re- MiltOn Campos .... UDN . 

U) Projeto de Emenda 
tituiçào 0 9 1/63 

Prorrogação por 90 dias (até 15 de 
março de 1964) em v!rtude do Re
aueJ'hnento númerO 1.163-63 do Se-

. nhor senador Wilson Gonça!vrs . 
N(~r.!<.R ,E~ 'fh.ABA~,.:10" EJj rN-,\Q .... eriIDellto nunlerO 1.153-63, aprova- A10\'5:0 de carvalho. _. PL 
[){,~TRlt\S lNSAL1.·t.RES·). du -em 10 12,63. - Afomo .\r~nDS _ UDN 
DesIgnada pm 23 4. 6'3 M':'mbros _ 'Pllrtidos JQsaphat ·-'Ma.rmho - se~ Le;:enda 
Pl'orrqada até 15 12 64 pelo Re- ) Jefferson de AgJiar _ PSD . I J6Ho Leite - PR 

quel'lrnfOto t 150-53 aprovado em 10 Ruy Ca-nelfo - PSú I 
de Oe7.embro de 1963 I LJbão da Silveira - .PSD Z-2.·Proj€to de Emenda 'I 

b' . \VUson Gonçalves' - PSD Constitujção nQ 8/63 
Mem roas - Parti<l:QS I .~1en, es Plment.ei - PSD t,'l'TO'."(,'II' IlOS' '.'I ... ~~,"I<;.tPIOQ\ 

Jt'ff~rson de Agul.~r _ PSD U~lte Neto _ PSD lo ... P. 1> t.. "" 

R.uy carnei!'o - PSD .!:DEury· SHva - PTB . esíqnJ(}a em 22..1063 
Laoâ<t cta' Silveira. - PSD Bp7erra Neto - PTB 
W:lson Gonça!ves _ Reta"or .. V32'3 do Senador Pinto Ferreira Prorro':.Tf\da a.té 15 ~12 S4' pelo Re-

PSD ~_ na í qne!'jnH>DtJ númêrQ 1.157-53. a;fl'ova-
r-.,Ú:n€7e5 Plmentel - PSD $.lve'st"{' pp.rk~es - P'l"B do er1.1 1') 12.€3. 
Le~te Neto ._ PSD p...f.a ·t..~r·o Sena _ PTB Mi'mbros - Partidas 
A1"n'lrY SHnt _ PTB Eurk'o Rezende 1'23 4 63) UDN J~!ferHH1' aI? Aguiar -:: PSD 
B~'lcrr~ Neto - Vi~'!-Pre~l1eote Milton Campos - UDN [lU"!" ('<'TIriTe - PSD. 

P1'B Ja-ão A\l'~ipino - UON WI~'c;n (1[\nç;t:\'es 0-;: .. PSD 
VlI"'"). do Sel~d.or P~Lo Ferreira A~oy:;IO de carvR'ho - PL ,1c~('> F'(';r:~no - PSD 

_. PTB '" J~s.aph:-:.t :.I'.ll'l!lho - Sem. Leg211dl! Ubão da SHvelra - PSD , 

a.provado na se.ssão de 10 de dezem
bro de 1963 (21.30). 
D~ignação . -m1 6 de dezembro de 

1963. 
Membr(),$ (11 t - Partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Leit-e Neto _ PSD 
At'.iU<i Fontana - PSD 
Mlson Gonçalves .... - Pl'esldent.e 

PSD 
Artur ~Virgmo - ?'TB 
Bezerra Ne-to 8 11 63 - V'.ce-f're-

f/dente, - PTB 
Meno 8ra~a - P'TB 
João Aç;r~pjno _ UDN 
Danipl Krie:2.er - UDN 
EUl'le{) -Rei'ende {23 4 6:h UDN 
AurrUo Vianna - PSB _ 
Sec"\"":'orlc: Allx!bll" r, ...... bl'ltIVO, 

PL-9 .1~ :'-"l':'y PaSSOS D~tnt9:S, 
~'Zel.Ul:ões: ....•• ' •...•••••••••.•.•• 

, , 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASI'-

SEçAO It 

CAPITAL FEDERAL 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

ÇONVOOAÇAQ DE SE8SAO CONJlJ!'-i'TA PARA APHF.:CI.{ÇAO"OI! 
VETO PRESIDENOIAL 

o Plcsldente do Sf'naào Fet'lel'al, nos têrmos do art. 70, § 39, da UomLituição e do ",!'t. t." n C IV rto Regimento Cómum C0n .... nC!1 M '1: ~n 
casas do Con:r./.'es.;() Ndcwn-n.: pa."1f.. em sessão conjunta., a realizar-se no al/.t- 2(t de fen'ft>lrO (:~ ;'00 f':11 c'...\-"to. às 21,00 tHlras no Plenario da . tI

mal'a, doa ~puta.ç1os {.:onlleçer~ do veto ?l'es~dencial ao Projl'to De Le.L m'i 31. 'Ce 1959, no ~.('na'::Q F",lnfl,·l e n9 2.182-13, de 191JO. na "':umdJ ~ u3 

J)..'!put!:tdos) que c.stabt'!ec·e ptn.zo para o provimento de cargos públicos 
A ti·o M.,T J,,' AN;)R .\DE 

clrn:ido ff'-\:. al, em .11- de jUrH'iro C:c ~r-: 

-,-- - - »-----

SENADO FEDERAL 
!\TA DA 29~ REUNIÃO, EM 

DE FEVEREIRO DE 1964 

PRESID"'NCJA 

11 1 wndo Pareceres f(a;Onive~s sob nÚllle
rC8 799, 800) 801 e 802, de 1963, das 
comissões: de Constituição c Justiça: 
de Relações Exteri(jfes; de Educação 
e Cu.~t1t1"a 6 de Fin-cmçus. 

- 4 - I aenlzação a ser concf'Jicla. e!TI ~, .. o 
_ ,. _ . de re.risão do contra~o- de t:·,lVllho 

DO SR. ADALBERTO SENA 

As 14 horas e 30 minutos 
acham-se prrsentes 08 Senhores 

Votaçao, em tU.De. úrllCO, do PIO-
t 
sem justa causa, anles do r:ll'l1"i"g.\

jeto de Lei da Câmara n.Y 112, de do completar o periGdo da j{n,e me
lOS3 (n.Q 3.408-3-61, na Caó'a de a!,l~ 1 ses de serviço e dá Duu'as DfOvidf'tl
.ge~) que reverte ao serviço Atj~O de elas, .tendo p~receres soo r~ n.~, ~.U 

_ 2 _ ~e:t;;,cJto o Tenente-C01:onel Ruoê'm' e 744, de 1963, dus L-omis;õe.s ae: 

I 
R:lbelro dOs Santos, e uâ out.ras Pl'C- ConstituIção e Justiça ta vorável cmu 

Senadores: 

:Adalberto Senn". 
Joaquim Parente. 

Vot~ãO, em se.gu~do "urna, do Pro- vldências, tendo Parecer.~.s !aVOttt.ve!8 a eme.nda que oferece de n °I 1-CJ, e 
jeto de Lei do Senado »9 4, de 1960, sob os n5, 884 e 885 de 196;:s tias 00- de Legislação Sooj81, fa.'orâvel (lO 
que autoriza. o Peder Executivo a. m1ssões de Segurança Naczonal e de r projeto e à emenda da Com s.são de 
-exnltir seloa comemora.Uvos do cin ... Finanças. ·CCl1stituiçâo e Justiça. 

Menezes Pimentel. quentenário da fundação da Prelazia. - 5 -
I Guido Mondin. 

o SR. PRESIDENTE' 

_ Não acusando a ILsta de presença 
, número suficiente para. a. abertura. 
dos trabalhos, deixo de abrir ar sessão. 

Designo para a prÓxl:nl.aJ e. seguinte 

l>RDEM DO Da 

-1-

do "Alto SOlimóeB" , tendo Parecer 
n.> 855, de 1963, d. Comls.sll<> de R .. • 

'dação, c·ferecendo a- redação do :ven-
i cido em 1,9 turno.' . 

-3-

Votação, em turno único, do Pro-
1eto de Decreto LegiSlativo n.' 40, de 
1963, originário da- Câmara do.s Depu .. 
boctos (n.' 7-A, de 1963, n. Cas. de 
orIgem) que aprova. . a. Convenção 

r votação, em turno 1iruco, 60 Pro.. U"nica - SObre Entorpecentes, assinada. 
leto de Decreto IoegLslatlvo n.> 29, de em NOva York, a 80 de março de 1961, 
1963 (n.9 23 .. A .. 3. na Case. de origem) tendo Pareeeres, sob ns. 806 a 808, de 
'que aprova o Ac6rdo :aa.s1co de C~ 1963, das ComiSSões de: ConstttuiçãO 
opera.ção Técnica entre os Esta-dos e Justiça} pela constitucionalldade e 
Unidos do Brasil e Israel, concluldo jurldlcldade; Relações E:.r:tertors8. ta ... 
em Reclfe, em 12 de março de 1962, (vorával e sadde, lavorável. 

-1-
Votação, em t.urno llr lco, do Re~ I 

querfmento n,9 1.205, de 1963. pelo I Votaç1'í.O, em t·urno único, dQ Pro
qual os Srs. Senadores Artur VlrglHo I jeto de Decreto Legislatjvo n"J 14, tle 
(Líder do PTB) , Barros' Carvalho 1963 (n.Q 5-B, de 1963, na Câ.ma.r(H 
(Lider da. Matort!l.) e Uno de Mattos! que aprOva os textos da C<Jnven"ão 
(Lider do Bloco das Pequenas Repre- relatIva a proteção des tráoulhado
sentaçOes) sol1citam uXf;êncta., nos res contra radiações ionizantes, ado
térmos do artigo 326. n." 6-b, do Re. tada pela Conferência Intern<lcioiJ.al 
gimento Interno, l)Ara o Projeto de do Trabalho, em Genebra, e .da CelD
Decreto Legislativo n,l' 44, de 1963 venção para reviSão parctal das Ccn .. 
que concede anistia aos membl'OS da venções adotadas pela mesma Cçn
Fô~a Policia.l do Rlo Grt"l-nde óo ferêncta, tl:mdo pareceres jal'01U1·~.' 

Norte. sob m. 842, 843, 844 e 845, de 19J3, CP . .:; 

_ 6 - \ Comissões 

l
-de ·constltuiçáo e Ju ~t[('a; 

vctnçâ.o, em primeiro turno, _<J 

Projeto de Lei do senadO, n,<> 83. dt - de Legislaçáo SOCial: 
1963 <de autoria do Senhor $~nador - de Relaç6es Extel t'JT~; .t 

Al':;hur VlrgUiOC que df.,;põe sObra m- - de Sf.tÚ-de. 
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- 8-

Votação, em turno. úniCO, do Re
querimento n.Q 4,_ de 1964, em ",que (J 

Senador vasconcelcs: "Tórres solicita 
transcrição nOS Anais do Senado da 
carta pele. qual o Senhor' ,Presidente 
da. República convidou o Presidente 
da República Francesa para. visitar o 
Brasil, e da re.5pectiva resPDsta. 

-9-
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oEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIRETOR ·GEF1AL 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 
~ 

CHE'FE DO SERviÇO DE PUBLICAÇÕES CHEI"E, OA seçAo 'DE RECAç.ÃO 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO \I 

Impresso MS (lficines do Departamento de lmj:fensa NacIonal 

BRA SÍLIA. 

Fevereiro de 1964 
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Vo-taçao, em turno úntco. ao pro.
jeto de Decret,O-Legislai,ivo n.9 21, de 
1963, originário da Câmara dos Depu
ttaàos (n.Q 167-.A~62, na Casa de ori
gem) que aprova o texto do AcôrdO 
que in.'<ttitui o Centro Latino-Ameri 
can·o de Fisica, asslnado pelo Brasil 
e vários paises, no RIo de Janeiro; a 
26 de março de 1962, tendo Pareceres 
:avoráveis, sCb us. 819, 820, 821 e 822. 
de 1963; das ComsiSôes: de Consti .. 
tuição e Justiça, de . Educação e 
Cultura. de Relações EXteribres'_e de 
Finanças. 

-13-

Votação, em turno único, .do Re
querImento n:~ 3, de 1964, pelo qual 
os Srs. Seuildores Vasconcelos Tôl'

res (Líder da Maiori.e. em exercicio) 

Sigefredo Pacheco (Líder do PSp em 

exercício) e Aurélio Vianna (Lider 

do Bloco das pequenas Representa-

ções em exercicio) Eofeitam urgz;n-

I 
ASSINATURAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES fUNCIONARIOS 

I Capital e Interior Capital e Interior 

, Semestre ••••••••••• Cr$ 50,00 Semestre .•••••••••• Cr$ 
• da, no:; têrmos do artigo 326. n" 5-c 

I tno 
do R2gimento Interno, para o Pro- \ 

Votação, em turno único, do Re .. 

. 'querimento n.? 6 •. de 1964, pelo qual 

39,00 o 8r. Senador Melo Braga soV0lta a. 
transcrição, nos Anais do senado, da. ................ Cr$ 

jeto de Lei da Câma!a n.9 127,. de ' 
Exterior 

96,00 Ano 

Exterior 

Cr$ 76,00 de<?laração feita pela General Albi

no Silva, Presidente da PetrObrás S. 

. ]963. que d~spõe sôbre ti. remuner·aq"io I A_n_o_,_,_,_,_,_, _' _,,_,_,_,_,_,_, __ C_r$ __ 1_3_6,_0_0,-.A_n_o_,,_,_,_,_,'_'_'_'_' _' _' _,;.'_'_-__ C_r_$_1_0_8_,OO 

de profbsionais diplomadcs em Enge-
_ E.xcewj~das as ]lara o exterior, que serão sempre anuAis, as 

nhal'ia, _";rQllitetufa e em Agronomia.: Assillatupas poder ... se-ão tomar. em qualquer época, por seis meses 

- 10-

votaçãO, em primeiro lUrno, do 

Projeto de Lei do B~nado, n . .;> 13í, de 

1963, de autor:a do Senllcr Senador 

Mart1l13 .Túnior, que autoriza o Poder 

Executivo a emitir selos comemol'l'l

"tivos do centenário da Assoc:ação Co· 

mercial de Pará, tendo pareceres fa· 

vorâ vei" sob .os nS. 'i58 e 759, de 1963 

das CO~issôe.s de Constituição e Ju.~~ 

t:ça e' de FinançM. 

, . 

ou um ano. 
_ A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de 

esclarecimentos quanto 'ã sua aplicação, solicitamos dêem preferênoia 
à remessa por meio de cheque ou vale postal. emitidos a favor do 
T,.soureiro 't Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplementos 'às edições dos órgãos oficiais serfio fornecidos 
aos assinantes sOD1ente mediante sOlicitação. 

- O custo do número atraJiado será acrescido de Cr$ 0,10 e. por 
exercício decorrid'o, cobrar_se-ão mais Cr$, 0,50 •. 

• .' ....:: 11 - . \aposel1ta. a. Taqufgre.~a-Revisora, AI .. 
Votaçâo. em t!.l.rno ún:co, do Pro· cinda TriVelino. no cargo de DIreto

jeto de Resoh~çã{l n~Q .1. de 1964. de ra, PL-l, do Quadro da s~cr~~ari~ 
autori.a da Comissão Diretora, que do senado Federal., . 

_ .. __ - _ .~_, • .-.J '-

• 

- , 

, .. 

" 

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

.- _. =<> 

.' 
" - =. 

A., em caráter oficial e public3da 

26 de janeiro do ano em curso. 

14-

em 

Vctação, em turno único, do Re'; 

queriniento n.'1 7, de 1964, pelo qual 

o Sr. senador Melo Braga solicita. a 
transcrição, nos Anais d? Senado, da 
e~trevista. do Genera.l Albi~o Silv,a. , . 
Presidente da, Petrobrás S,A. ~ubli. 

cada em 25 de janeiro .do ano era 

curso. 

Esíá encerrada. a reuniãO'. 

Encerra-se a reunião às 1( hOo' 
::a.s e 36-' minufos. 

- ,,>. 

'-.-'"'-

"" -' 

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



Guarta·jeira 1:{ 

5ENA.DO FEDERAL -" .. . ~~ - - .. , 

I\~R~ç:~~ HJ,:\A (7 ~lelT\bros) 

E:IJ;u:o .eu:: os 

JC.sé Felj{' ,an', 
N:!Lson Ai ... cu . .:l.n tllc .. mc:adj) 
E:I·~-Hu.t ~'!.c-;.C'o 

Raul Qiub\!rt 
Lopes da Co.q a 
.Ao Jn o C:l:lo> 

P'otrt lIQoS! S\1""f':~.e.$ . , 
['5D 

PSlJ 
r' !"'J3 
r l-B 
PCB 
L!~S 

~J!.J~ 

1. 

2. 
1. 
2. 
3. 

'. 2. 

l.tti!'o Fon:una 

Pedlo Ludov:co 
Aar:'o é_E.r..;Il"U, h 
vag:) 
Vago 
Daniel K"i:'í!.er 
Joio Ag! ij:.r"u 

(Em 12 de di'le mbro de 1953) 

t ;rUl ,rrs 

Victor,n .... f re;re 
LúlJao da b",2 .• a 
.s.g:e~, ~do P.lclH-..:Q 
Wilson CO.1Ç'3Ii,,!l:; 
Lt .. e NeLJ 
Arg, de F'igueiledo I1'1'f'.'5 ) 

.1 Beze;ra Net.o 
D.x-HUlt Ro.-,ado 

P.J 
r~;_J 

P --.J 

P •. 3 • I 
P:.iJ ! 

P'l.l 

Pft:3 
1'(3 

Fev~re·iro de 1954 
__ i ~-_ 

I, Jo,..:' Cu,oro.:. d 
.--':L.: <.',.,0 ~li.lo" 
J ~1cne<:e.'i P I:' ';-' ,,1 
,~ ALt:l o f'cnt':n:.i. 
5, PedrD Ludv'1.t<(} 
1. Ne:~L>n Me. Ul ... Il 

lLc~!2l:::ad(J 

2, L.DO de 2\~,Jt- s 
':L A:U.lury S.h do 

,I.C~;1C.":C:O ' 

3D\) 

~. 't':- .. ', o. Auxi:lar Le6;.s:aL~'o. PL-9, José 
l-I)).1ú .. Gu"u'tas-te.L..as es /60{) horas. 

1:...,'J· Va6a a P':~~ld2 .. ncla .. 

Ney Pr,s o.; Da,ntlS. 
pe..sso-n de QueIroz 
JoSé El"nllriO 

V13 
P .. l.I 
U ,}", 
t:ll"'\ 
\..; ,y'i 
l' :~.'.l 
Pt. 

4. \nrcl.o V"Janaa 
fi ,\nf )U;O ,!u:!a 

Ed f ,--vt 

• CO;";STITU!ÇÃO (;: JUSTiÇA . " . , (11 membros) . . 

Danlel Kr:e:!er {V~te 

Dina!'te Ma!".z 
I:lnet1 BO<l!1hõu$en 

Pn:s ) '--Ol.l.l::ho i :,-,I:~J 
2 F;urc1 l\P7f'W;J 
:1 .;,}-o ;\21'P,lJ') 
<I- ,\1.Ho'1 C ~m:.Q,c; 

"\':0',... ID ~J. 

Pa.-' ltlOl T;t'ul8.res Suplentes 
\ Lopr,,, da C )..,La 

SUl?~t1tutOf;, :.orem do:! Sá . 1 ... Lu"':~.O (11:) l_'él.l \<111",:) 

Jdfer~oU de Ag~iar P~ll 1. Mene7es pimentel 
Rúy càrnêu'o PÔ1) , 2. LeIte Neto 
Lobão da SnVC'lrt\ p~tJ :1. Benedito VaHadarp-s 
\Vilson Gt.:n','alves PSL> 4 Aarão SteinbnJch 

Vll,;ç-Prcsldenfe) 
Jo:.aphat rl,l;Limho P"'D 5. Heribaldo Vieil'a. 
AmaUJy SIlVa IlicenciAdo) ?lR 1. Arg, I<'lgueiredo Melo 
Bezerra !<;eLo p'rB 2. SLlVlO Péncles 
ArtUr V,rgilw FTd 3. Edmundo Levi 
A\oys.o de· Cnr\'rllho UI'" 1. Aforu'O Armas 
Eunco Rezende \;UN 2. Daniel K.neger 
MiltOn Campos IP:esiqente UDN 3. João Agd'p1AO 

.'3ecrt;ó.:'o, onclal Le~::.la~I\'O, PL-8, Ronald3 F':fle!r.l L'las. 
Renlll:': 'i QuarthJ-ú.!!d,s a.s 16,CQ h'jra.s, 

Titulares 

Auro MoUra Andrade Pres. PSO 
Camilo Noguei:a da GfllU!lo PTB 
RtlI Pl;\lmé1ra lJON 
Gllbert-o" &Iarinho PSD 
Adalberto ·Senfl. PT8 
Oattete- Ptn1!e11o P'l'N 
J~a/-!úl'n !?úeme U0!'i 
Guid\l Mondm PBD 
VasconcE'rCG ";folTes 1'113 

Sec;'etâfJO; Dr. E"va,ndro MendeG VIanna, DiretorGel<al. 
'3.cnmÓ(·f, Q11artn·feiralj às 10 boras. . 

DISTRITO FEQ~RAL (7 Membros) . . .. ~; ~ ~ . 
Tirulare.,s 'i'arl:ldos snplE'llte, 

Menezes Pimentel PSD 1. Filinto Muller 
pedro LUdóVICO tVlae~Pre.s.) PBD' 2. Eugênio Barros 
Lino dC'Maros-tPl'C$Ífiente) P$,O 3 Hcrib-ald'o Vieira 
Oscar Passos P'l'B" 1. Aarão steinbrllch 
Úl'X.;Hult Rosado p'i.'rr 2, Antônio- ·ouc'á. ... 
Pinarte Mal'i'Z· WN" 1-. Lopes 'ela. Costa 
Eurico Rezende ÚÔN 2, Zac~:rlIl.B de ~sum-pçtio 

-S~cre·tá:~à.~ Oficla.l Legislatlvõ;- PL-3, Jullet~ Ribei~ oaOã S~n'(,o8. 
Reutit~·. Q~Ulh~::~r~ ~~ 10 horas. 

ECONÇlMI~ (!) Membros) . . 
'ntulare.s t;':ltti:l0S Suplentes 

Filinto Muller IPreside-nte) 
Euguio Bar:'os . 
Attílio FOntãna. 
JOSé· Gulofn..a.rd 
José El'mlrlO (Vice-Pres ) 
Nelson Maculall Oi"ct-nt~aaO) 
Júlio -""Lc~te . . , 
Ad::>lIlho Franco 
Lopes dn Costa. 

PSO 
i'so 
l;>SD 
P,D 
PIa 
!'Tl3 
l?Tli 
U'DN 
uOfl 

~f'Cl'et.âr~ç AUXm"f Ll'e~~l<ltiyo, 
Rcuniôl:.s térças-fe:rM~às la/Xl 

1. JefferSon de -AgtÚãr 
2. Slgetrédo pacheco-
3. Sebe.stião Arcw ~ 
4. Josaphot Marinho 
1, Q.sés,r· Pass'oo 
2. Bezen-a Neto 
3. Melo Braga 
L ,Iosé Cândido 
2. za'""rr .. ; de A.<~mp~ão 

PL-IO, .. êid 1Jrugger
/
." 

bOl'llR. 

- EDUCAÇi',Q ~ CULTURA (7 Membros) 
Tltula,res· 4 - êarttcÍõs ..... Supl:n't~ 

Menezes Pimentel (Pres.)" PS.Q 1. Bened1cto vaUádàrea 
W!'Ilfredo o-ur3el PSD" 2, 81geíredo pacheC<1 
Pessoa 'de Queiroz ~ 1. Vago _." .,... 
Amaury Silva ~licencla4o) tn'B 2. Vago 
Antõnio Carlos . UDN 1. Adolpho Franco 
Pedro calaza"" (Vlce-Pres.) llDN 2. Mlltoll CampOl1 
l\-!.em de ,ª~, G~ 3, Arnon de ~el~ 

Secretária: Of;clnl Leg!sIati;~. Pz.:7. 'V;ra de' Alvarrenga 
Reuniõ •• : Quártll"-ralr"'àB 15.00 hor... .' • - " 

Se(':--p!a' l. Aux:J"ar Lf'gLsIJ.,\'.O 1 L-:O. Cld B~u2.'~f'.r. 
ReuiLcl";. QUdrtJs--rc r8.s <l~ 1ll:0 i1 L'l.~. 

LEcrSlAçÁO SOCiAL (9 ·Mety·h,·os) 
'Lrularf'...s 

Bragr Ru·~· Carneiro 'V',r;;-P ~es,) 
J l,Valfredo aUl'gCl 

JoSe_ GU!O!lHUd ' 
'aflui Glubeni 

Vivaldo Uma IPre.:. 
Amaury S11\'a 11ux'nc;ao_'J 
Her:baldo Vieira 
Eur:co Rezende 
AntônIo Carlos 

?"l, ',l<~UB 

F-'~U 

P.oD 
~>'1' J 
P,~J 

:f.E 
~tH 

l ~f' 
I)d:"l 
U ~l'~ 

, 
J 

Sup:rn1t'"S 

1. Lelte Nt'to 
l-obão du S~lve,ra 
t:u~P!!ju 1:3::; ITO-"> 

'1 Ju_lO L~i;e 

I, AW't'IIO Vianna 
~ PessrJU de Que. -oz 
:f. An~vl1l:: Juca 

Lúp(>c, da CQsta 
.1 ':'dca:"las de Ass'ln:.rC"fio 

S~C!et:L ,9. Of!ctal Leg:sl:.u,\o PL· 7 Ve'n. de AlvJ.reng'3 .\HIra. 
Re.U!IÜ,;,S; Qu~ntas-1e,r?,,, às 16,OU toras 

POLlCONO DAS SZCAS (~ fVlemoros) 
T.tulares ?a; t,~-!ú~ Supler.tes , 

\VlIson Gonçalves P:;,D 1 Sli;"':efred') pacheco 
Ruy- carlle:l'O IPres.} P0~ " U·lte Neto 
Dlx-l1uit, R.osado PIS ~, Algemuo de Figueiredo 
Heribaldo Vie1!;a ?1'B I }~:'non de Melo 
,loSi! Cândido U!.;.}\T 5 Julio Leite 
Aaréllo V.l.al1n rVice-Pies,) PTá 1. Joào- Agrlp:no 
u.nflrte l\Ia.l'lz Ul,N 2. Lopes da Cost.a 

Sec:e'~f..:.'''(; Auxtliar Legis~atjvo PL-9, J. -Ney Pas.o;os I?antM. 
Ret;uíôeoS' Qumtas-feir[;oS à,.o; 16,OU hm'as. 

REDAÇÃO (5 IIjembros) 
Tit.ulares Suplentes 

WalIredo Ourgcl P-gU 1, Lobão da Silveira 
Seb!kotiâô Al'éber , P:'3D 2. Jose Felicmno 
Dlx-Huit Rosado (Pres ) P1.B 1. Henbaldo VIeira 
Pa-dre< Cillazart.s {ViCe-~l"e8.j U':O~ 1. João Agripino • 
J~1io Leite UDN 2, Posaphat Marinho 

Secrl?~ana: OficIal Legislatiyo, PL-8, Sarah Abrahão. 
R€'U1T!Õ;..s: Trças-felras -às 16,00 horas. 

~ELÁÇÕf:S E~TERIORES (11 Membros) 
Titulares ~ar~l~o~ I $llplente.1 

Benedicto Valladal'cs PSD 1 Menezes Pimentel 
Filinto muiiet P.3D 2. RU3 Carneiro 
Jefferson -de AgUla.-r (Pres,) If~D '3. José GUiomard 
Aal'aD 5l-einbrtlch psrr· 4, Victol'ino Fteire 
Pessoa de' QUe!rüz (Vlc:-~rcs.) p"r.13- 1. ArgenÍiro 'de Figueiredo 
Vivaldo Lima. PTB 2. Antôio Jusá 
Oscar Pa&-q)1; PTn 3 Vago 
Antônio Cal'lo!i l1D1t I. D-aruel K1'leger 
José Cânc};do UDN 2. Eurico Rezende 
Padre Calazans UDN 3. Joã.., Agripino 
.\l'l1('n de Melo UO~ 4. Mel:l de Sã 

E-ecretã'r.(.,; Oficial Lf'gl'.ll~t,iv~: PL-6: 1. B. C!Í.5~ejon Branco. 
~~Ul1~,'jf:', Q'hm.r_f:;.·L.:l·ai as 15,00 horas .. 

'SAOOE (5 Membros) . . 
Titula,res Pal'l.Jdos Suplentes 

Pedro LUd::>vlco .- 1>1>.0: Eu'!Cnio BarrOs 
S~efredo .pacheco PSD 12. Wauf'l'edo Gurge-l 
Dtt-Huit ;\","atlo 'Vlce'P .. " •. ) P m 1. AntônJo Jucá 
Lopes da costa. lPrCl31dente) UDN 1. D1narte .À-'il1l"j~ 
!-.{igue\ 'Coúto' -' '.' ·P.:::."P 1. Raul ÇUuberti: 

Secretá.rio; Auxiliar LeglslaU,;o, PL-IO, Eduardo Rui Bnrbos8_ 
lReUltl e<: QuintOS-feiras às 15,00 hor ... 

• 
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SEGlW. ·.~;ÇA NAC'ONKL (7 Membros) 

T.~t1':':res 

. J')s~ GL~ O:JUli'd 

ViCLD •• n J 1", e n. 
O~'';.lr P'3"SU::' 

?d'~;'1VSl 

PSlJ L 

Sup'cntes 

Ruy Carne> .1'0 

Atril.o fi'unlar,a 
Di::-HuH Rcnv14 
VR;O' 

'P_":':J 2. 

BdVf'~_lj~' P2 .• eles !V·c~-res.) 
Ir.ne..l B:l:lnh?.ll,,:'ll 

P ... ":0 
PTE 
[JlJN 

1. 
2. 
1. Adolpho P:'anCJ 

Z:Hca:fl;, (;.~ J:&_Ufi[:Ç':-'C Ipres.) 
Eaul <;i:U0erti 

UÜ-~ 
P.3P 

2. Eu ::C-:J Rel'C':lde 
I 1. Miguel COU~O 

E:>C_Ttál,~: Cf c.::.l L::2;isluth"o, PL-8,' Alex:mdl'Z Pfaende)' 
l:('ü.múi':". Qu.l:l~.5-ii2:l'?<:; às 17 t:n lJoras. 

!jRViÇ:) ['OBUCO CiyíL (7 Men,bros) 
T.t'ul~res 0;U ,"d)s Sup:ent(''S 

Le:te. 1'\do .(<J:c('·p.res ) P.:-jjJ I- 1. Víct.cr:no P:'C-ire 
Sig';:~I',-::(b PaelH'co f-' ~D 12. B:med c:o' VaJlac.n.;'cs 
Si1\'csU'{>. pçt'.Cic:> ,p,cS ) Pl'B 1. Edmundo Lc\'i 
.NeL~0n t,~a::''-l.~n ti c:.;l1ci.?,CoJ. P fB 2 An~én.o Jucá 
,António .C:1I',03 tJD:X: 1. Ljnarte ~/a!'i,. 
Fac.f> C:.<l7r..m; 'jn\:j I 2 1,opeG COst3. 
Al'~y;:, o de Cfln·alllo r~L 1. i\'!e mde ~á 

Der: t:'.~:'\: AuxiLa:- lfgfSlat.iõ'o, PL-9, J. Ney. Pns~os D.1ntOG. 
R:;ur;:ê~s' QU:>:'tU"·f2 ~.~} as l~.OO horas. 

T'ZM,S"Ofn E5. CQMUNICAÇÕES E 05R{·.S púBliC/.'

(5 Membros) . 

T. ~u!a l'2S ? ,\ ;",':105 \ Suplentõ',s S'J.b.., ·.l:~lio.s 

JO~? F2;.(':Ri.l::' 'Pn ... ,s- ) l-':::i;} 1. Jeffer:o:cn de A2U'a'" 
$2:,";, • .;, : a f.!cne: I'.,:>:"; 2. FiLnt.J Mul;ef -
Eezerl";J ,\do P.~ 1, Silve.:-tre Péricles 
L111C rle f.1s.:-üs prB 2. M1Àuel CO:J!o 
Irin.:ou B"J!DJ1.:il.:..C'l1 IVic!:-?res) ,}i)-;V 1. Zacar as de As.':umpçãc 

EC:-:''';f:l." <. O~.e·.al Lz;;:s!at!\':>. PL-8 -Alexano.re PIaenacl'. 
Re1.Ij):ô::,,, Q~I::rt~-s-f2.:a,3 as 1G.O-Q hotas. 

CDl\HSSõES ESPECiAIS 

A) Par::: Re",,:s:1o da Proje~o _~l~.el 
(: 95.! .e regut.u a i~j-,:o i E
ç,.v AO DII<EI','O DO AU
TOR 

C:·is.da em virtudf' OI' Rcqucr:'11('ni.o 
n! 4S':J· 0.<. tiO ::.r. 1S:~na(lGr \l:;t.)l1 
campoG; -ap.ltl'a(/:) (;,1,1 :W de jane.ro 
de 1962. 

Des:gnada em 22 de novmbfo de 
196'. . 

p-' Togada até 15 de dezembro ce 
19 .. ~!1I Vh·tull'3 do 8.ec.;uerllnen,o 1.' 1_ 
mel'{) 7';3-62, l!p'uvado em 12 ·ie Oi!
zemuro de 19'::? 

C:llnp.e.L8.da em 4 de janeIrO de 
1953, COm a dt's gnrtç:1o dOs Seno.Jres 
SenaaOres VasCiJllC810s Torres e 
Edmuudo LeVl. 

Pron'{)gada atp 15 ô<.' dczem1J"o ..ie 
1964 e!11 virlUOe do E,quehmellk;. llll
mero LUIS-53. do 81". tien8.dor ~Vlel'e
~e3 Pimentel ap-:üvaCio em 15 .Ie cc-
1n10;'o de 1963. 

M:embl'os 17,1 -. Partido..'Õ 

G:lb2rto IVIar.nho ~ PSD. 
:l\'ien('3e.') Plmenlel - PSD. 
Renbaldú Vie,ra - UDN. 
1v!llton Camp'Js - UDN. 
Vasconcelo.s Torres _ PTB 
Edmunda Levi - PTB, 
Aloysio d·e carvalho -. PL. 

I) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Criada em vil'tqde do Requetinlen~ 
ko nQ 5!H-63. do Sr. Senador Jeffer
Joh de Aguia", apro\ ado em lt de 
Ilgõsto de 1963. Desigr..a.da em· 28 de 
·agõsto de 1963. . 
. .?ronogada até 14 de março ~e 1964 
(90 dla,s ) em virtude do Requerimen. 
to número 1.160-63, do Sr. SenadQr 
'effeison de Aguiar aprovado em 10 
''1 dezembro de 1963'. 

Membros (7) -- partidos . 

Jefferson de Aguia.: (Presidente 
PSD. 1-", 

Wil,,-0!1 Gonçaives - PSD. 
• A.I·diUr Vll'g!l.O - PTB, 
Ectmur.Go L~Vl - PTB 
Actolpho Franco _ UDN. 

. Euric:) R e~e!1de (Vicep;-et;..àente) 
UDN. 
J03~phat Marinho - S, h, e!1;1a. 

. Secl'etál'.·::J; Of:cial ,Legmat!vo, 
PL-ô. J. B. Castejún Branco, 

C), Para o €·studo dos efeitos 
da INFLAÇÃO E DAPOLlTI
CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
SôBRE AS.EMPRÊSAS PRI
VADAS 

Criada em virtude do Requerimen
to n9 531-63, do Sr. Senador G<>uv€e. 
ViEiL'a, apro\'ado na sessã-a de ~ de 
agósto de 1963.' . 

Designada em 8 de agõsto de 19:63. 
. , 

Prorrogada em \ virrude do Requeri
mento nQ 1.161, d'e 1963 do Senhor 
Sena~or Attilio Fontana, aprovado 

I em 10 de dezembro de 1963. 

I Membros (5) - partic08 

A tUlio Fontana - Presidente 
PSD. 

José S"eliclano - (ViCe~ Pr.) 
PSD. 

José -EmiíriO - Relato: _ PT.B. 
Adolpho Franco - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSD. 
Secretária: Oficial I.egislath'() 

PL-3. Julieta Ribeiro" âoo santO-s. ,. 

D) Para estudo das causas que 
dificultam' a PRODUÇAQ 
AGRO PECUÁRIA e suasre
percussões negativas na ex
poratção 

CrIada em virtude do Raquerimen .. 
to n9 569-63. do Sr. Senador JOSé 
'D·mfrio. aprovado na sessão de 2() de 
agôsio de 1963. 

Designada em 22 de agOSto de 1963·. 
Prorrogada por 1 ano, em l'Ú'tude 

do Requerimento n' 1.l9'1~63 ao Se-

nhor Sepad'Jr Sigefredo pa.:heco, \ mero 1.158-63. do Sr. Eenador An'õ~ 
ap:'ovado em 15 de dezembrQ ce mo Jucá. aprovado em 10 de jezem-
199 ~~~. . . 

Membros (5) _ Partidos 

J03é Feliciano - PSD. 
S' gefredo Pacheco (VicePr.) -

poSn 
José E,-mirio (Pl'esider.~e) - ,::01"3. 
vJpe.5 da C:;sta -, UD:--J. 
AUrelio Vianna (Re!atofl - rSD. 

Membros (5) - p:rrtidos 

José Feliciano _. PSD. 
Ruy Carneiro - PSD, ' 
Ant-õnio Jucã - PTB. 
Padre Calazans - UDN. 
Jesaphat Marmho - S,legenOa. 

Sec 'ctár:o: Auxill9.r Le;i.::ilU:_,lVO . 
PL-IQ Alexandre Marques de AI~u~' H) 
querquE' ~AelJo. . 

'Reumões: 21).3 e 41!:s feiras âs 14 
hO:'2S. .... 

E) Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios 
capazes de_ possibilitar a 
sua industrialização 

Cl':ada em virtude do Requer] meu
t.o· nO 6~,)-63. do Sr. Senadvr dlSê 

Ermida .• wr:lVUdo na sessão de 18 de 
setembro lie 1963. 

Designr.cta em 19 de setembl'o de 
:iff63. 

P;'o~ro6ada em virtude do .:1.eque
!',mt'nto ;1') L15V-63, do S1". SenJLfor 
~1:l\.L':1 Camp03, aprovado na sessão 
de 10' de dezembrO de 1963. 

!o.--1cmbros 19) - Partidos 

Jose Feliclano - PSD, 
AttJlio Fontana - PSD. 
Eugémo Barr.ps -.: PSD. 
JJ.';C Ermirio lRelator} - PTB. 
Bezerra Neto _ ,PTB. 
Melo Eraga - PTB. 
LDpeS da co~ta - UD~, 
:\1i1ton Campos (P:esídente) 

UDN . 
JúlJo i,elt~ (VicePr,) - PRo 
Secrettrio: Auxiliar Legi.-;:11~i\·o 

PL-IO Alexandre Marques de .. \l~U
querQue Mello .. 

Reuniõ~~s: 5Qs feiras às 16- horas. 

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

C:·:03.da por inicia tiVf'\ . da Câmara 
dos 'Deputados aprovada. pelO Senado 
em 1.12.1963. 

Membros n8> PartidO! 

Senadores: 

Wilson Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. 
Sigefredo Pacheco - PSD. 
Al'gemiro de Figueiredo - PTB 
Edmundo Levi - PTB", 
Adolpho Franco - UDN. 
João Agripino - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 
Josaphat Marinho -- sem legenda •. 
Deputados: 

Gustavo capanema (Presídente) -
P~D. 

Aderbal Jurema - PSD, 
Laerte Vieira - UDN (SllbsW,uldo 

pelo eputado Arnaldo' N:Jguel:,a). 
Heitor Dias - UDN. 
Dante} de Andrade - PTB. 
Arnaldo Cerdeira - PSP 
Juarez Távora _ PDC, 
Ewaldo Pinto, _ MTa. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUICÃO 

F) Para estudar a situacão dos I) 
TRANSPORTES MARíTI-

Projeto de Emenda à Cons-
tituição ',,94/61 -

MOS E FERROVIÁRIOS 
Crjada em virtude do R~uer!!ne::l. 

to- n9 7[;2-63, d:J' Sr. Senador Jt)~é 
El'mirio, aprovado na seSsão de 13 de 
novemb!'o de 1963. 

Desígnada em i3' de novem.bro de 
1963. . . 

Prorrogada até 15 de dezembro de 
1954. em virtude do RequeÍ'hnento 
n9 1.162-63, do Sr. Senador Júlio 
Leite, apl'ovado em 10 de dezemb':o 
de 1962.' 

Membros. (5) - Partido.!. 

Attílio Fontana - PSD. 
Sigefredo pacheco _ PSD. 
JOSé Ermírio _ PTB: 
lrineu BOl'nna usen ..:.. UDN. 
Júlio Leite - PR. 
Secretário: Auxiliar LegislaU-ro 

PL~lO, Alexandre M. de A. Meno,-

C) Para'o estudo da situ'ação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONÁUTICA E DA ESCO_ 
LA DE ENGENHARIA DE 
AEI~ONÁUTlCA. DE. S JO
SÉ DOS CAMPOS 

Criada em virtude do .Requerimen'
to nº 708-63, do_ 51'. Senador Padre 
Calazans. aprovado na sessão de 13 
de novembro de 1963. 

DeSignada em 13 de novem~l'o de 
1963, 

Prorrogada at~ 15 de 'dezembro d~-
1964 em virtude.do Reql;1erimento nú ... 

(QUEDISPOE SOBRE \'EXC1MEX
TOS DOS' MAGISTRADOS) 

Eleita em 27 .de junho de 1961. 

Prorrogada: 

-. até 15 de dezembro de 1962 pelo 
Requerimento 609-61 apr, em 14 de 
dezembro de 1961. 

.:..:. até 15 de dezembro de 1963 pelo ' 
~equerimento 779-62, apr. em 12 ,de 
zembro de 1962. ~ \ 

-. até 15 de dezembro de 1004 pelo 
Requerimento 1,..138-63. apr. em 16 de 
dezembro de 1963. 

Completada em 29 de outubl'o de 
1962, 15 de maio de 1963 e 23 de abril 
de 1963. 

Membros (16) - Partidos 

Jefferson de 'Aguiar - PSD. 
Lobão da Silveira 123 de abrfI da 

196<1) - PSD. 
Ruy CarneIro - PSD. 
Benedicto Va.lladares -_ PSD. 
Wilson -Gonçalves t23 de a&:il ll't: 

1963) - PSD. 
Daniel Krieger - UDN. -
Lopes da Costa (29.de outubro de 

1962) _ UDN. 
Milton Campos'. (vice~President-e) 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Rui Palmeira - UDN. 
Silvestre Péricle,s (23 de' aoril de 

1963) _ 
Bezerra Neto (23 de abril de 1963>. 

- PTB. 
Afonso Celso ..:... PTB. 
Nogueira 'da Gama _ PTB. 
Barros Ca.:-valho _ PTB,· 
Aloysio de Carvalho (Pr.sidente>: 

- PL. . -. . 
Mem de 8á.- p~~"" 
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. J) Projeto de Emenda à Cons-: L) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n9 7/61 titlliçãg n9 9,61 

(QUE nlSról<: SÕBRE AS l\'1ATE- {QUE MODIFICA o f-;EúI.'\lE DE 
RIAS DA COl\lPET~NCIA PRIVA- Di8CRmnN/H.~AO D/\S HE.\UI\S) 

Eleita ·em 2U de no\ embro de 10tll, 'l'IV,\ DO SENADO, INCLUINDO 
"S DE PROPOR" EXONERAÇÃO 
DOS CHEFES DE MISSÃO DI·· Prorrogada: 
PLOlUt\1:'ICA PERMANENTE E N 1 

_ &té 15 de dezembro de 19í}4, pt'lo I Menezes Pimentel - PSD • 
Req, 1.143-63. aprovad:. 10:n1 ·u Ut, 'I M!~ton Cam~os - UD~, 
dezembro de 1933, Herjbaldo Víe.l'a Vjce·Pl'es:de~:'e 

co!npletada etl'! 29 de outuf) '() ae' UDN, 
1952. 23 de abdl de 1933 e 22 r1e JU- EUJ' CIÚ Rezende <23 de ub,'i ,de 
lho de 10e3, IS63) - Relator - UL)) 

S:Ivet fre Pér:cles l23 de ab,:l1 c.e 
1.9::3\ - p;e3idente _ PTB 

~:\.-'~ue:ra da Gama - PTB: 

Membl'O~ - Partidos, 

Jeffe:'son de Agu:G.r - f'SD, 

,'Pl'O\'A" O ESTABELECIME:S-. - ate 1n de de.zemlJl'o d. e 1962 p,~10 ~. • R O 6 d 4 \Vilson Gonçah'es (23 de aOI':l 
'1'0 O IlO,'\li!Il\'1ENTO E O REA- eejuer.mcnto 6 J- 1 ap:· ya o e'i! 1 
'1'A1\lENTO DE RELAÇOES- Dl- de deze,mbro de 1961; 1 lS~~y -C~l~~j~O _ PSD. 

de' B:<!' 'os Carvalho - P1'B 

I 
Alov.::i o de carvalho - PL, 
L n 1 de Matos - PTN, 

J'J .. OllfATlCliS COl\l PAíSES ES- - at~ 15 de de.lembro de 1963 pr.o Lobã:J . da Sllvel,3, _ PSD. 
'.r[{A~.'UC:WOS). \ Reqnertmento 782-62 apl'onldo e'l) 12 

Jo.\o Agripino (23 de ab;iJ :le 1:'(,'~ 
~ - UD~, ' 

de de.tembro de 1962; Gu.do :\iondin (2D de uu.uJro 
EleJt:1 em 4 de outubr ode 1961. _ até 15 de dezembro de 1964, 1:'(>10 195t) - P':::D. 

ue; D.m.el Krieger _ UD~ _. 

Prorrogada: 1 Requenmento 1,141-63 ,3p1'ovajo l'm I M:lton campos - UDN, 
_ ate 15 de dezembro de 1962 Pf'.:o ,~(, de dezembro de 1963. RerilJaldo Vieira - UD~, 

Aêquef'imento 30.7-61, apr, em 14 'le I Lopes da Costa - UD~ 
detembro de 1961; , , Membros (6) - part:dcs Joã,o Agripino (23 de abril de '2~ 

Õ1) Prcjc'to.de Eme:1da 11 
: tituição n9 3/62 

(,;0115-

_ até.15 de dezembro de 19:13 !)hO Jeffen::on de Aguiar (n de ab:':l 1

1

- UDN , I ~:\{:TO~!Z,\ O TRIBUXAI, StrPE-
Req. 1.139-63 apr. em 10 de uezem~ de 196::!) _ PSD, ,~,~r:c:J ~czer.de (23 de ,ao' 11 ce I I:-or~ EU':::I:rORAL t\ FD~AR nA-

CGmpletaaa en: 29 de outubro de Filínto Muller _ PSD ~ll\'e.stl'e Perlcle,s (23 dE [loc1 Ur 1': r:í:I3CI'i'O PifEVI~TO ,:\'.\ 
bl'O de 1963, I Menezes PJlllentcl - PSD. l~I~L, - UD~, T. P.'U':..\ i\ RE.'lLIZAC AO DO 

1962 e 24 de ai}:Il de 1962. Guido Mondin (29 de outu'):o de 19o',H - PTB. f.,.o;:';.'H.\ ('ONS'::rTVCIO!\'AL }\,) 
-' Noguelr:1 da G.::ma - PTB. 4 "'0 AD'C'O 

'"e'ubrOs (16) _ P"~idos 19ü2' - PSD,. . ,., - I - ... N.~I-,t, ,m ',-: ..".- R C d b l:t J Barros Carvalho - pTB. 
MenezetS p~lllentel - PSD, uy arne.fO (23 e fi rI ,e 1. ú3 AI::ysio de Cal'Va:h(l _ PL. Ele.\a em 10 de julho de 19 .... 2, 
'Vil,son Goncalves (23 de abril de - P!:)D, '1'" 1 C t " 

3 'd t _ PSD Dalllel Krieger CRelatofl - OUi\'. l, • .,ue o:, 0- P;:,P. , 
196 )b'- dPt€SS1, e~ e PSD· EuricO Rezende' ('13 de aD"l1 ae Catte'te pmhe:ro ,\23 de a!J!'J 

La ao a 1 velra - . w '" :9fi3J - PTN, 
Ruy Carneiro (23 de abril de 1%3) 1953) - UDN. ' 

de 
, n - ate 15 de G-3zembro de 1953 nc'!O 
I r,\eq~ií;;l',n~ento 7S'i-{i2 ap:'orado _'n'] Jl 

_ PSD. • . Milt:on C3mp~s -' UD:\'. 
• Guido :"\1ondin (., de outubro de Henbald:> VIeIra - UD~. 

1964) _ PSD, Rm Palmeira -UD~ . 
~l'ico :.-{ezende (23 de abrIl de Amaury Sllva - 23 de abril de 

1963) _ UDN, '9631 - PTB, 
Daniel Kneoer - UDN. Barros Carvalho - PTB. 
Milton can~p'Js (Vice-Presidente) .-'\::-gemiro de Figueireào ~ PTB. 

• UDN. Bezel',:'a Neto 123 de abnl de l!iG3 
HediJaldo Vieira - UDN. - pTB, 
Lopes da Costa _ UDN. A~OYGio de Carvalho - PL, 
Silvestre Péticles , .. , .... ) - PTB Lmo de Ma tos - PN. 
Vivaldo' Lima - PTB. 

... . • '(.2 ü.e.:emblo de 1C62, 
O) rroJeto de Emenda a CO:1S- 1 - ate 15 de dE'lembl':J de 1054 ter.o 

tituicão nÇ 1/62 I Re~"ellmen.o 1 H.6 ap,o\ado "lI ,0 
... de d' emCro de 1963 

(OBRIGATOHIEO . .'i.DE DE CO~CL"n- Co:-np,::,rada em 23 de ab 'l} de 
SO PAR.o\. lNVES'1'Iu".(!,' Ejii l~:3J 
CAR,CiO C'{CI,~L DE CAR~U~H{A i 
E PHOIBIÇAO VE NOllIEACõES 
lSTERI.\'AS/. ~ 

,",!embrü,<; - Pal't.d05 

Jeffe,'~un de AguiO,r - PS, 
, W!Lon Gonçalves ~23 de a),11 d'p. 
.953/ - PSD 

Ruy Carnei;o - PSD' Prol'l'ogada: . 
Ele1ta em 10 de maio d'e 1962 

Amaury Silva (24 de abril de !963) 
_ PTB. 

vaga do Senador Pinto Fel'l'f.:'!:'a 
(2J de abl'll de 1963) - Rela~Ol' 
nB. 

M) Projeto de Emenda 
titllição n9 10/61 

, Lobt.o da Silve1fa - PSD. 
à Cons- - até 15 de dezemb'o' de 19'62, pelO I .\1elle~es PImentel - PSD 

Req 7B5-62 aprcvz.da em l2 àt' j(- Leae Neta /23 d"e abril de i9ó3 

Aloys:o de carvalh3 - PL. 
Lino de Matos - PTN. 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 8/61 

(SÓBRE ~XONERAÇAO, POR PRO
POSTA DO SENADO, DE CHEFE 
DE :>nssÃo DIPLOMATIC" DE 
CARATER l'EItMANENTE). 

Eleita em 5 de outubro de 1961. 
Prorrogada: , 
_ até 15 de dezembro de 1962, lJelo 

,(teque:iment.o 608-61, aprovado em 14 
de janeiro de 1961: 

_ até 15 de janeiro de 1963, pelo 
Requerimento 781-62, aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

_ até 15 de dezembro de 1964. pejo 
Requerimento 1.140·63 ,aprovado em 
io de dezembro de 1963. 

Oompletada em 30 de ml.t.l'çO de 
1962, 29 de outubro de 1962, 23 de 
abril de 1963, 

MembrOS (16) _ Partidos 
Menezes pimentel - PSD. 
RUY Carneiro 123 de ab~il de 19')3) 

- Presidente _ PSD. 
Lobão da Silveira. - PSD. 
Jefferson de Aguiar (23 de abri] de 

1963) - PSD, 
Guido Mondin (29 de outubro de 

1962) - PSu. 
Daniel Krieger -, UDN. 
Eurico Rezende (23 de abril de 

1963) - UDN, 
Milton campos - UDN. 
Heribaldo VieIra (Vice-Pr~ldentc) 

-UDN, 
Lopes da costa - UDN. 
Vaga do Senador Pinto Fe!1'elra 

(23 de abril de 1962 - Relator -
PTB, 

Bezerra Neto (23 de abril de 1983) 
- PTB, 

Amaury Silva (23 de abril de 19(3) 
-PTB, . 

Vivaldo Lima _ PTB. 
! Aloysio de Carvalh~ - PL. 
l. Lino de Mato. - ~. 

zemoro de 1962. PSD, ) 
;A-;r.ICAc,:AO I!:\S COT:\S DE n~-' - ate 15 ~e dezembro dI' l[lt:3 pejo Milton Campos - UDN, 
I,O~:rOS, DEsTI~ADAS AOS .:UU- Req ., 1.144-6". apr:J\r.do e:n 10 ut' tie~ I He_ribald~ V:eil'a - UD~ 
~IC(PIOS). zembl'o de 1953, Joao Agnpino \23 de abril de 1963) 

completada em 23 de abril de ~~C;" '- UDN. 
El~jta em 28 de de;;embro de :952, 

Pl'orogada: 

- até 15 de dezembro de 1963 lJElo 
Req. 783-63 aprovado em 12 de de
zembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 p~10 
ReQ. 1.142~63 aprovado em 10 ';h uu
tubro de 1963. 

Completada em 30 de março de 
1962. 29 de outubro de 1962 e 3 de 
abril de 1963. 

Memb:-os (16) - Partidos 

Membros _ Par' ldos ' I Eurico Rezende. (23 de aoril de 
" . 19631 - UD:-.l 

Je~ferson de Aguiar - PSD, _ D,anieI Kr:~ge::- - UDN 
WIlson G:>nçalve.s '23 de dorl] de S:I\'estre Péricles ,/23 de abrl] de 

19S31 _ PSD. ( 1963) - PTB 
R.lIY Carnell'o - PS. Nogueira da Gama - 'PTB 
Menezes PImentel - PSD, Barros Carvalha - PTB' 
.Milton Campos. - UDN. :\1em de Sá - PL. . 
Heribaldo Vie;ra - UD~, I Aa:'ào Ste.nbnich - MTR 
Eurico Rezende ~23 de ab:'íJ de - .. - " 

1963) - UDN, , 
JO~o Agripino ~23 de abril de 1)]63 R) Projeto de Emenda à Cons-

- Vlc,e-Presidente - UDN. tituicão 119 5/62 
Jefferson .. de Aguiar _ PSD. 
WIlson GOnçalves (23 de abril 

Damel Kfleger - UDN. .., 
de Silvestre Péricles (23 de abril de (DISI'ÜE},óBRE A ENTREGo'\. AOS 

1963) - PTB. l\lUNICIPIOS DE 30''i,. DA ARRE~ 
Nogueira da Gamá _ PTB. CADAÇAO DOS ESTADOS QUAN-

1963) _ PSD. 
Ruy Carneiro _ PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Guido Mondin (29 de outubro 

BarrOS Carvalho _ PTB DO EXCEDER AS RENDAS 1\10-
de Aloysi.o de Carvalho - PL. ' NICIPAIS). 

Aurélio Vianna (23 de abril de El·t 1962) - PSD, 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
L~pes da Costa - UDN. 
João Agripino (23 de abril de ]963) 

- UDN. 
Eurico ~ezende (23 cié abril de 

1963) - UDN. 
Silvestre péricles '(23 de abril de 

1963) _ PTB, 
oNgueiíra da Gama - PTB. 
Barros Carvalro - PTB. 
Josaphat Marinho (23 de 'abril de 

1963) _ S. leg, 
Aloysio de carvalho - PL. 
Lino de Ma tos - PTN, 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 11/61 

(CRlAÇAO DE NOVOS 
MUNICíPIOS) 

Eleita em 28 de março de 1962. 

Prorrogação: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
aeq. 794-62, aprovad~ em 12 de de
zembro de 1962. 

1963) _ aelato: _ PSB. eI a em 13 de setembro de HM2. 
Prol'l'ogada: 

P) Projeto de Emenda" Cons
tituição n9 2/62 

(INSTITUI NOV" DISCRII\HN"Ç,IO 
DE RENDAS EM FAVOR DOS 
MUNICIPIOS) , 

Eleita, em 23 de maio de :"962. 

Prorrogação: 

- até 15 de dezembro de 1963 pE'10 
Requerimento 786-62, ttprovado Cm 12 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 19-t34 p('lo 
Requerimento 1.145-63 npr("'ado em 
10 de dezembro de 1963. 

Completada em 23 ne abril de 
1963, 

Membros _ partidos 

Jefferson de Agu1ar _ PSD. 
Wilson Gonçalves (23 de ~b!'11 de 

1963) - PSD, 
Ruy Carneiro - PSD. 
Lobã-o da Silveira - PSD. 
Leite Neto (23 de abril de 19~3) 

PSD" ' 

- at:é 15 de dezembro de 19ô3 pelO 
Requel'lmento nl! 1.147-63 aprovado 
em 12 de dezembro de 1962; 

- até lb de dezembro de 1984 nelo 
Requerimento 1.147-6 3aprovaciQ· em 
10 de dezembro de 1963. 

C:J.mpletda em 23 de abril de 1963. 
Membros - Partldos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Camero - PSD 
'Lob:lo da SIvera - PSD 
Wilson Gonçalves (23 de abril d 

1963) _ PSD 
Leite Neto Ú?3.4,63) _ PSD 
11~niJzes Pimentel - Presidente 
Milton Campos - UDN . 
Heribaldo VieIra - UDN. 
Josa.phat Marinho - 123.4.63) 

Vice·Presldente _ UDN. 
Daniel KrJeger _ UDN 
Vag.a do Sen~or i'1!!t(, Ferreira. 
EurICO Rezende (23.4.63) - iJDN 

(~U,4,63) _ fITE, ,. 
Nogueira da Gama - PTB 
Barros carvalho - PTB. 
Mem de Sá - PL, 
MIguel Couto (23.~, 63). - PSP" 

.. 

... 
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E;eit" em (j 12 e2. 
:rrol'l'o;;flda: ~ 
- ate 15 12 63 p2~O R~·'-i'JE'r\mcr,I ... ) 

'l91-G3, apro':,1ào em 12 12- r12; 
" .... a:é 15 12 64 p.elo Req'lel'lmeiuo 

1 149-63 aprova.cta em 10 12 63 . 
. Completada em, ::l3 ~ 6:L 

Membros - Part:dos 
Jê!ferson de Ag'Jl+n.r ~ -,rS+O 
Ruy Carneh'o ~ 'f'Sn -
Pedro Ludov!co - 1iSD 
Wilson . Gonç~'I1\'es "(23 4.63) 

PSD -
Benedito valJudares '- PSD 
l\'lenezp,.s P'llne'nt.eI - PS{) 
Milton campos '~ UUN ~ 
Herlbaldo V .. eIra - UDN 
Euriéo Rezende' 12"3 4 63) -
Dante! EÇrie'ger· _ UDN . 
Jolio 'Agl'iplnü 1-23.4 G3) - UON 
AmaurY- t;Hva (23.4~rn - p'rli' 
N()gueil'a da Gama. ~ P1.~B · .... 1 -

Bftrros-· Car.Vfllho-..:..~ PTB- - ~ 
Mem de -Sã':" PL ---
P.,aul Gluberti - PSP 

U,) E'rojeto de En'íenda à Cons· 
tituLÇ' iô ;,~ V""_3 ~- o ,'. -r· 

". _!..r. • 'to'" 
(TRABALHO D~ ML'],HI:RllS lo: ~IE· 

NORES tE !l!!t!g,tGm'- E~i 'fi •. 
DUS1:RIAf:l msA1.t-'l!m1':~i,:· " 

........... -.....- .--:~,'I'!~: ," 
neslgnada em 23.4,63 
prorróióda ãté ::-;5~12',64 pelo Re. 

querimento 1; 150c63,~ apnivado"- em 10 
de d .. érnbro d'& f96a:' -, . , 

Membroa - Partioos 
Jeflers;~ -de Aguiar ..:.. "li!) 
Ruy Carneiro :...: pS'Q . -: 
Lobão rur: Sllveira ..::::.. .pSP 
Wilson Gonçrtlyea. - ª~'a-~-Or 

PSD -, --. --
Menezes ·Plmentel - ~ 'JD 
Lelte"1'reto -:.0.- 1iSD' , -. 
AmaU1jl' Silva. ..:.. ~ .' 

_ Bezer_r.a Neto - v;ce-~r~!<!e!!te 
PTB - - . -.'-

Vaga do Sez::..a,doI Plnt!? Ferrelrã p;rn 

Designada ·e!il20.r:1f3 .... 
~;orr~~;da r até ;15, 1;,64 peJo Re~ 

querimento numero 1.153-63: ~rova .. 
do .nf-IO.lZ_6l!: - , "... '. --

($eç1}o 11) 
. -~- -- ~- _._' 

Membros - Pm-tldOfl 
Jefferson ""de Ag'Jiar ~ rso 
R-uy- G3H1eWo -.:.,-PSO" -'~' 

Lobão- da Silve1ra-..Ào- P§l} 
~lson - Gon'l"""" ~ ,!,SI;> 
Meae:res - p.imentcl -. .-t?SD 

,< Z·2 Projeto "t!b Er.>enda 
Constftuiclib n'n!/63 -

~-, 

Leite Netõ --- ~sp -
Am'ffilr-y ~1l\"9. -PTB 
Bezérra Neto - PTB 

. .. Voga do Senador Pinto, Ferreira 
_!'TB -O, - . 

3i1v("M.re Plricle.3 - PTB 
Ad.a nféf'to sena -' PTB
E.trlco Rezenffe (23A.G3) 
Milton campos - UO'N 
João Ag.l;nno --- UDN 
NGYS10 liü çarvli.lho _ - PL 
Josaphn·t 114uinho - Sem ~~g.encta_. 

(/\UTO~01q.4. ]}9~ l\'!p!.''1q~PIO~! 
ei}lgnnda. em 2~ ~ 10. ~3 • " 

Prorrogada at.é 1ª,l~-,64: pelo Re
querimt:nto númerO 1.167-63.- àprova.
do em lD_12,63, 

Memaf.ns - Partidca 
Jerfersõn de Aguiar '''';''' P'SD 
RUy carneiro - PSD ......--~ 
W!lson Gonçalves - .,.p~ 
José Fellciano"":'" PSD ~ 
LoHi.o 'da Sl1v€'ita ---PS!?, 
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CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDtNCIA 

CONVOOAÇAO DE 8ESSAO CONJUNTA PARA APRECIAÇAO D~ 
VETO PRESIDENCIAL 

o Presidente do ~p:nado F'eaeral, nos têrmos do art. 70, § 39, da const.1tuição e do ~rt. 1'" nO IV do Regimento Comum convoca a.s "'I~as 
l1'asas do Congresso Na1!,!'na~ pa:b, em sessáo conjunta, a realizar--se no dia 20 de tt'J€reiro do ~-110 e:n c'.V"~o. as ::l1.00 horas no Plenário da "ã,. 
::.I1aJ.'a. dos Deputados conilt-'cf'!em do veto presidencial ao l,'rojeto Oe Lel tn'" 31, de 1959, no Senado Fedtral e n9 2.182-B, de 1960, na. ,,;êmara C!oa 
i;PeputP.dOSJ quo c~tabf':eçt prazo p.tra O provimento de cargos púbIlcos 

A tr:o MOT R." ANDRADE . 
Senado l:e-jc. aI. em ,H de janeiro de 1.964 

SENADO FEDERAL 
ATA DA 30~ REUNIÃO, EM 12 

DE FEVEREIRO DE 1964 
PX,ESIDl1:NCIA 

DO SR. ADALBERTO SENA 
As 14 horas e 30 minutos 

achamwse presentes 01;1 Senhores 

Senadores: 

Adalberto Senn/:<-_ 

Joaquim Parente. 
Guido Mondm. 

Mem de Sã. 

Menez.e.s Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE: 

_ A 11sta de presença não registra 
-quorum" suficiente para a. abertur~ 
da sessão. 

tendo !:,areceres tavorá'/Jets sob núme
rco 799, BOO, BOI e B02, de 1963, das 
CQmissões: de C01t3titulçti.o e Justiça; 
de Relaçõea E:tterio1'es; de Eclucaçâo 
u Clutura e de Finanças. 

-2-

Votação, em segundo ~umo. do Pro· 
feto de Lei do Senado n9 4. de 1960. 

I que autoriza o Peder Executivo a 

I 
emitir selos comemora.tivos do ctn
quentenárlo da fundação da Prelazla 
do "Alto SOlimões", tendo Parecer 
n,9 855, de 1963, da comissão de Re
daçã.o, c-ferecendo a rednçã.o do ren
cido em 1.9 turno. 

-3-

Designo para. a sessão de 
li seguinte 

ORDE~1 DO DIA 

amanhã, I Votação, em turno únIco, ~o Pro
J,eto da Decr~o Legisla.tivo n.'" 40, de 

t 1963, originário da Câmara dos Depu-
_ 1 _ I to.d"" (n,' 7-A, de 1963, na Cas~ de 

crlgem) que aprova a OOnvenpão 
Votaç§.o, em turno único, do Pro- (única sObre Entorpecentes, assinada 

Jeto de Decreto Legislativo n.9 29, de em NOva York. a 30 de nldrçO de 1961, 
1963 (u.'" 23-A-3. na Casa de origem) tendo Pareceres. sob ns. 806 a 80B, de 
,que aprova o AcOrdo Básico de co. r 1963. das Comissões de: Constituiçlio 
óperaçáo Técnica entre os Estados e Justiça. pela constituclonaUdade e 
Unidos do Brasil e Israel. concluído jurldicidade; Relações Extertore8J ta .. 
em Recife, em i2 de março de 1962, i vOl'ável e saúde6 favoráVel. 

. 4 - deu!zaçã-o a ser concedida. E'm caSO 
de reciJ10 do cont·rato de t!t\~lho 

Votação, em tmnc único, do PrOw sem justa causa, anLes do empreg-a
jeto de Lei da Câmara n.O 112, de do completar o per1odo de doze me-
1963 (n .... 3 :408·B~61J na Casa ~e or!~ I ses de serviço., e dá outras provtdêu
gem) que reverte ao serviço AtlVO di) eias, tendo p':ueceres sob cs m. 743 
Exército o Tenente-Coronel Rubens e 744, de 1963, das (;omlssões de: 
Ribeiro dos Santos. e dA 'outra.s prO- CODstitViÇão e Justiça favorável com 
vidências, tendo Pareceres favortlve t8 a emenda que oferece de, Il,~ 1-CJ, e 
sob os ns. 884 e 885, de 1963 das Co.. de Legislação SocIal. favorá \'e) aO 
missões de Segurança NaCional e de projeoo e à, emenda da Com ssão de 
Finanças. Ccnstituiçã-o e Justiça. 

-5-

Votação, em turno 6nlco. do Re
querimento n.9 1. 205, de 1963, pelO 
qual os Srs, Sena.dores Artur Virgílio 
(Lider, do PTB),' Ba.rros Carvalho 
(Lider da Maior~a) e Llno de Mattos 
(Líder do Bloco das Pequenas Repre
sentações) solicitam w-gência, no.':> 
têrmos do artigo 326. n.'" 5-b, do Re
gimento Interno, para o Projeto de 
Decreto Legislativo n.9 44, de 1963. 
que 'concede anistia aos membros da 
Fôrça PolicIal do RIo Orande do 
Norte. 

~7-

\' u~açl1u. em turno único, do Pl"O
Jeto de Decreto Legislativo n,9 14, de 
1963 (n." 5·B, de. 1963, na Câmaro). 
que apl'O\'a. os _ textos da.' Convenção 
relutlva a proteção dcs tI'àbolhado ... 
re,s contra radiações loniza,ntea, ado. 
tada. pela Conferf!.ncla Internaciolial 
do Trabalho, em Genebra. e do. Con
venção para reVisão pal'Ci31 das Con~ 
venções adotadas pela mesma C<m
ferencfa.. tendo Pareceres faLará vc'ts 
Bob ns. 842, 843, 844 e B45, de 1963, dos 

- 6 _ I' comissões 
ã 1m tu d 

- de Constltuirflo e Ju lira; Vctaç 0, em pr elro mOia, , • 
Projeto de Lei do Senado, n,'" 83, de - de Leglsla(}uo SOCi!!l; 
1963 (de a,utor:a do Senhor Sentldor - de Rclaç6es Exteru,lIes; • 

Al'~hur Virgilio) que diSpõe sObre 1n~ - de Saúde. 
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-8-

Votação, em t~110·. úni~o. do Rc: .... 
querimento n.? 4, de, 1964, em que o 
Senador Va.sconcelcs Tôrres' €olicHn 
transcrição nos Anais do Senado da 
carta pela qual o Senhor p.:p.sidente 

,OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

EXPEDIE"ITE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DiRETOR· GERAL 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 
da. República conv:dou o President€ 1 

da República Francesa para visitar o I 
Brasil, e da respectiva resposta. 

CHIHl'G 00 SERViÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE;: e'A SEÇ,(O DE REDAÇÃO 

MURILO FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃES 

-9- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

VUtaçao, em turno único, d.o Re~ 

quer:mento n.1I 3, de 1964, pelo qual 
os 81's. Senadores Vasconcelos Tôr-

res ((.Jd~r da Maioria. em e~ercício, 

SEÇÃO 11 

Impresso nas oi icinss do Departamento ele lmpensa NacIonal 

nRA SÍLI,\ 

Sigefredo Pacheco <Lider do PSD em A S S I N A T U R A S 

exercido) e Aurélio Vianna (Lider 1 REPARTIÇõES E PARTICULARES 

do Bloco das pequenas Represen1a·1 Capital e Interior 
ções em exercicio) sol:citam ul'gên-

Semestre ••••••••.•• Cr$ 
cia, nos têl'lllOS do artigo 32ô. D." 5-c ' 

50,00 

96:00 ! AIlO CI·' ••• o", • • • • • • • • • • • y 
do Regimento Interno, parI o pro-

Exterior 

FUNClONARIOS 

Capital e Interior-

Selnestre ••••••••••• Cr$ 

Cr$ Ano · .............. . 
Exterior 

39,00 . 
76,00 

Fevereiro de 1964 

-12 _ 

Votação, em turno único, do Pro_ 
jeto de Decreta-Legislativo' ll.º 21, de 
1003, originário da Câmara dos Depu .. 
tadop (n.Q 167-A-62, na CO,$a de ori .. 
gem) que aprova o texto do' Acõrdo 

! que in<·,tit~i o Centro Latino-Ameri 
cano de Flsica, aSsinado pelo Brasil 
e vários países, no Rio ·de Janeiro a 
26 de março de ·1962, tendo parece~es 
favol·áveis, scb flS, 819, 820, 821 e 822, 
de 1963, da-s Comsisôes: de Consti .. 

tuição e Justiça, de Educação e 
Cultura, de Relações Exteriores e de 
Finanças'. 

- 13-

. vo.tação, e~ turno. único, do 
querunento _n.1I 6, de 1964, pelo 

o Sr. senador Melo Braga sclic:tà ao 
t.raus{!riçâo, nos Anais do .Senaclo, da. 

declaração feita pelQ General Albi-

no Silva, preSidente da PetrObrás S. jeto de Lei da Cân~ara, n,9 127, d~, 

1963, que dispõe sôbl'€ 8. remuneraL30 

de profissionais diplO1nadcs em Enge·, 

nl:l.alül.. 6.rquitetura e eni ÂarrnlOn1ia, 

Cr$ i08,OO-'! A. em caráter_oficial e publicada em 
----------------''---------------- ,'2í: de janeiro do ano fàffi curso, 

- Excetuadas as para o exterior,. que serão sempre anuais, as 

Cr$ 136,00 Ano Ano · .......... ~ ... . 

- 10-

pr-imeiro turhlJ, dO VotaçãO. em 

Projeto de Lei do senadO, n." 131, dE' 

1963, de autoria do Senhcr Senador 

Martins Júnior, que autoriza o Poder 

E}:ecutivo a emitir selos comemor8* 

tivos do centenário da I'_~oc:ação Cu~ 

merciaj de P"ará, tendo pareceres fa· 

vará veis sob os ns. 758 e 759, de 1963 
• das Comissões de Constituição e Ju~· 

tiça e de Finanças. ' 
\ 

, 

aS!l~"'.aturas 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 cheque Ou val-e postal. emitidos a favor do 
Trf'soureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

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

- O custo do número atrar;ado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por 
exercício decorrido, cobrar .. se~ão mais Cr$ 0,50. 

_ - 11 - apose-nta a T(lquigrofa-Revi~ora, Al-

\

. . . 

.

. Votaçao, em t:ll'nO ún'co, do -PTO~ \CiTId:t Trivelil10 no cargo de Direto-l 
:leto de -RçsOluçã-IJ 11." 1. de 1964, de rEl.-, PL~l, do Quadro da. Secretaria I 

autoria, da Comis.ülo' DlretQra, que do Senado F'ederal •. 

, 

'.:.. -

· .,,,,,' 
• -. 

Vctação, 

Querimento 

14 _ 

em turno único, do Re..,· 
n .... 7, de 1964, pelo qua\ 

o Sr. Senador -Melo Braga solicita. a 

t·ranscrlção, nos Anais do Senado, da 

eiüreVista. _ do General Albino Si1v~ 
Presidente da. Petrobrás S, A. p~lbli .. 

cada em 25 d~ Janeiro do ano em 
curso. 

Está encerrada a reunião; 

Encer;'a-se a reunião â.s 14 ÀCJIoo 

ras e 35 mintüos. 

.. 

. "--
-..... _. t._ 
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SENADO FEDERAL 

COMISSõES PERl\IAi\E1';'j~ES 

AC~ICUL TURA (7 Membros) 
L[ ul3.res 

Eu~n:o Ba,ros 
I \7 .ce~P:esld~nte) 

·J%é Frliciano 
Nekon A:i:<lcult.n IlicenCiadJ) 
Dl;;~Hu t RO'..ado 
Raul Giubert 
Lopc.::'! da Co~,a 
An:6n v Carla.; 

F::J) 
"TB 
PTB 
Pl'B 
um, 
LDN 

Suplentes 

L Attílio Fçntana , 
2, Pedro Ludovico 
1. Aarão Ste:nbrucll 
2. VaZo 
3. Vago 
1. Daniel K:lcger 
2. João Agripino 

(Em 12 de dcoze Olbro de 19(3) 

~',:,'-.\: o. Auxiaar Leól.slativo, PL-.9, José Ney Pa...%OS Dantas. 
f,'lUd {)" Qual'tas-t"ei:as às 1600' horas. 

:';o:a' Vaga a PfesldénCla. 

l'::uJares 

Victor~nv Freire 
Lobão da SiívcIra 
Sigef!"edo Pacheco 
WIlson GonçalVE::i 
Le~te Neto 
Arr;. de Figueiredo 

Bezerra Neto 
DIX-Huit Rosado 

FINAj';ÇAS (15 Membros) 

(Pres. ) 

PdD 
?Sn 
P.::;D 
PSD 
PSD 
PTB 

PTB 
PTS 

Sup'entts 

1. Jose UUlOtnrd 
Eu:sên:o B.tr :0::, 

3 Henezes P.rnent..:l 
4, Attillo Fontana 
5. Periro Ludo...,lCO 
1. Ne!<.:on Maculan 

(l1cenclado' 
2, Lmo de Mat2s 
3. Amaury S.:.l\'a 

(liéenciatio, 
Pe.~a de Queiroz PTõ ~,Auréllo Vianna 

_, José Erm:irio PIE; 5 Antonio Jucá 2. 
. Daniel Krieger (Vic!!-Pres) UDN 1. :\dolpho .1<'failcí' 
: Dinarte Mariz UD~~ 2, Eur:c::> Rezl'nde 

C01l:STITUIÇÁO E JUSTiÇA (11 membros)' lIr!neU Boanhausen OJ)!'< 3. Jo.\o Agrlpino 
LOpes da C::>sta UD~ 4. Milton Campos 

T:tulares Partldo3 Suplentes Substitutos Mem de Sá PL 1. Aloysio de Carvalho 
.Jefferson de Aguiar P$D 1. Menezes Pimentel Secretáf1o: Aux1l1nr Legislativo, PL~lO,- Cid Brugger. 

fSD 5, Heribaldo Vieira 
1"lB 1. Arg. Figueiredo - Melo Brag. 
I'TB 2. SliVlO Péricles 

PTiI 3. Edmundo Levi 
crDN 1. Afonso Arinos 
\jIlN 2. Canlel Kneger 
UDN 3. João Agdipino 

Ruy CMneiro PS.1l 2. Leite Neto ./ Reuniõl..S. Quartas--fe;ra.s às 1000 h:lras. ' 
Lobão dn SilveIra P$O 3. Benedito Valladares Ã 
WIlson Gcnçal .. es PSD 4_ Aarão steinbruch LEOISLAÇ O SOCIAL (9 Mem\>ros) 

Vice-Presidente) TItulares Pal'm!os ~Plf..'~tC3 
Jo.saphat MarInl10 I 
Amaury SIlva Ilicenciado} RUy Carneiro eVice-pres.) PSD 1. Leite Neto 
Bezerra Net:,l Walfl'edo Gurgel PSD 1 Lobão da SilveIra 

Artur V.rgtlio José GU10mard PSD 3 EugênIo Barros 
Aloy!)lO de Carralho !Raul Giubertl psb i Júlio Leite 
I!."ul'ico Rezende Vivaldo Lima (Pres.) P'fB 1. Aurélio Vianna 
t\'lilLOn Campos ~P!"estdente AmaUry Silva Il!cenciado) PTB 2. Pessoa de Quel:'oz 

Heribaldo VIeira UIm 3. Antóni:J Jucâ-

Ed l .... yI 
Melo dil.;. 

Srcr·'t.á:,";CI, OfiCial Leg....slatlvo, PL-8. Ronaldo Peneira Dias.:' EUl'ico Rezende fjl.}::-:I" 1.. Lopes da Cost& 
~eUlllJc.i· Qm:.rtas-feuas ~ l6,CO ~ora.s. AntOniO Carlos U0N 2. Zt;.caris,s de AssurtIpção 

Titulares Direlora. , 

Auro Moura ~ndrade - Preso PSD 
Camila r\oguCl~a da Gama FTB 
Rm Palmeira UDN 
Otlbe-rtD Mannho PSD 
Adalbert~ Sena P'l'B 
Cnttete PinheIro PTN' 
Joa'luun Parente TIDN 
Guid<J Mondm PSD 
Va.:,concel06 Torres Pl'B 

Scc.'etárJo: Dr, Evandro MendE6 Vianna,. DlretorGera1. 
ReUll.Ó(·&. Quarta-feIras às lO horalL 

DISTRITg FEDERAL (7 Membros) 
Part,idos Suplentea 

J\{enezes Pimentel ,l?SD 1. Filillto Mulle!" 
Pedro Ludov'co (Vlce-rres.) Psu 2. EU$'ênio Barros 
Lino de Matos IP:esidente) PSD 3 Henbaldo Vieira. 
Oscar 'Passos PTB 1. Aarão Stelnbruch 
Dix~Hult Rosado PTB 2. Antônio Jucá 
Dinarte Mariz UDN 1. Lopes da Costa 
Eunco Rezende 'QDN 2. Zacarlas de Assum~Aó 

Secretá 1 m. Oficial Legislrrtivo, PL·3. Julieta Rlbeir odos SantÕ8_ 
Reuni.jes. QuintMleiras às 10 horas. 

ECONOMIA (9 Membros) 

Titulflres 
FiUnto Muller (PresIdente) 
Eugnio Bar:'os 
Attillo Fontana 
José Guiomard 
José ErmlrIO (Vlce~Pres') 
Nelsoll Maculan (ltcenclado) 
Júlio Leite 
AdDlpllo Franco 
Lopes da Costa 

Parti:1o.s 

PSD 
PSD 
PSD 
PilD 
Pl'B 
PTB 
PTB 
UDN 
UDJ! 

Suplentes ., 

1. Jefferson de AgUiar 
2. Sigefredo pacheco 
8. Sebastião Archer 
4. Josaph.t Marinho 
1. OScar Passos 
2. Bezerra Neto 
3. Melo Braga 
1. .José o~ndldo _ 
2. Zacarl ... de A.SoSumpçâo 

Secretár.c: Auxiliar Lerrislatlvo, PL-l0, Cid Brl.lgger. 
Rcuniõl.s. rêrças~fC1.rc.s às 16,CJ horas. 

EDLICAgÃO E CULTURA (7 Membros) 

rJt.ulare.s Partidos I Suplent~ 
Menez€:3 pimentel (Pres.): P3D t. Benedicto Valladal'e:iJ 
WaUredo Gurgel PSO 2. Sigefredo paCheco 
Pessoa de Queiroz PTB 1. Vago 
Amaury silm. ,licenciado>: PTB a. Vago 
Antôn10 Carlos UDN 1. Adolpbo Franco 
Pedro calazans (Vlce-Pres.) UDN 2. Milton Oampos 
:à1etn de Sã. UO.N 3. Arnon de Melo 

Secretária: Oficiai Legislativo. PL-7. Ver. de Alva.renga 
Reunlõ,., Qua.rta.-!eir .. à.s 16,00 hOI· ... 

\ 

Secret.ãfJ.3: OficwJ LegIslativo. FL-7, Ve:-a de Alvarenga Ma/ra. 
Reuniões. QumtRl'i-felras às 16,00 raras. 

POLlCONO DAS SÊCAS (7 Membros) 
Titulares 

W1~on Gonçalves 
RUy Carneiro tPres,) 
D!x-Huit Rosado 
Heribaldo Vieira. 
José Cândido 
Aurélio Viana 'Vice-Pres.) 
D<.narte Marig 

.Part~los 

PciD 
PclD 
PIE 
?TB 
UDN 
P'rB 
UDN 

Sup~er.Les 

1 Sigefred:l pacheco 
::I Leite NeLo 
S. Algemiro de, fl'i.guelre<to 
'* /lrr~on de Melo 
5. Júlio Leite 
1. João Agripmo 
2. Lopes da Costa 

Secretár!o. Auxiliar Legislativo PL~9, .J. Ney Passos nnntas. 
l=teuniões' Quinta.s~feira.s às -16,00 horas. 

REDAÇÃO (5 MEmbros) 
TItulares 

Walfredo Gurgel 
Sebastiã-o Archer 
Dlx~Huit Rosado cPres.) 
Padre Calazan.s (ViCe~Pl·CS.) 
Júlio Leite 

Par';idos 

PSD 
PSD 
Pl-B 
UDJ! 
UDN 

Suplentes 

1. Lobã,o da Silveira 
2. JOsé ~ellclRno 
1. .aeribaldo Vieira 
1. João AgrIpino 
2. Posaphat Marlnpo 

&cre~ar:.a: Oficial LegislatiVO. PL-8, Saz:ah Abra·hão. 
ReunJôes: Trças-feu-a.s às 16.00 horas. 

RELAÇõES EXTERIORES (11 Membros) 
Titulares 

(Pres.) 

Parbdos 

PSD 
ps.o 

P$D 
PSD 

Benedicto Vailadar~ 
FUlnto MuUer 
Jefferson de AguilJir 
Aarão Steinbruch 
Pe.sson de Queiroz 
Vivaldo Uma. 

<Vlc.-Pr .... ) P'rE 
PTB 

Oscar Passos 
Antônio _Carlos 
José OândIdo 
Padre Calazans 
Arncn de Melo 

PTB 
UDN 

1Fo~ 
UD!'< 

Suplen,tea 
1. Menezes Pimentel 
2. a~ Oarneiro 
3 José GUlomard 
4. Vlctorino F:,elre 
1. Argemiro de FIgueIredO 
2, Antôio Jusá 
3 Vago 
1. Daniel Kr1eger 
2. EUrico Rezende 
3. João AgrIpino 
4. Mem de Sá 

Secretár~o: OficIal Leg1s1aWvo, f"S>6, J. )l, Oastejon Branco, 
~~iôes. QUintaG-feL'aa ...s 15,<:0 horas, 

SAODE (5 Membros) , 
Titu~a.res Partidos 

Pedro Ludo-vico 
Sigefredo pachéCO 
DiX-Hult :Rosado rVlce .. Pre9.) 
Lopes da Costa tPres.dente> 
M1~uel Couto 

Pt>D 
., .• 1) 

Plll 
ODN 
P.:3P 

Suplentes 
1. F.u~ênio Barros 

2 Waufl'edo Gurgel 
I. AntÔnio Jucà 
1. Di.!Ja rte MarÍZ 
1. anuI Giubertl 

SecretárIo; Aux1l1ar Legislativo PL·lO, Eduardo Rui Barbooa 
!Reuul es: Qu1n.,..-tetr ... às 16,00 hOr .... 
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SECURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
Titulares 

:José G uiomard 
Victorino Freil'\ 
Oscar Passos 
Silvestre Péricles (ViCe-l'es.) 
[rineu Boanllausen 

Partidos 

Zarcaias de AS6U1l1pção- (Prts.) 

PSD 
PSD 
PTB 
P'fB 
UDN 
UDN 
PSP Raul Giuberti -

Suplentes 

1. Ruy Cal'neiro 
2. Attílio Fontana 
1. Dix-Huit Rosad. 
2. Vago 
1. Adolpho Franco 
2. Eu:ico Rezende 
1. Miguel Couto 

SecretárIo: Oficial Legislativo, PL-8, Alexandre pfaender 
Reuniões: QUintas-feir~ às 17,00 horas, 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
Titulares 

Leite Neto <Vice-Pres,) 
Sige1'l'edo Pacheco 
Sih'estre Péricles (Pres.) 
Nelson Maculan (L:cenciado) 
Antônio Carlos 
Padre calazans 
Al?ys!o de éarvalho 

Pa~,tidos 

PdD 
PSD 
?fB 
PT"B 
UDN 
UD.'l 

PL· 

Suplentes 

1, Victorino Freire 
2. Bened;do' Valladares 
1. Edmundo Levi 
2, Antônio Jucá 
1. Dinarte Mariz 
2, Lopes Costa . 
1, Me mde Sá' 

Dec:etãrw: Auxiliar Legislativo, PL-9, J, Ney Passos DantOf;. 
Reuniões:' Quartas-feiTas às 16,00 horas. . 

TRANSPORTES, r~OMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

(5 Membros) 
Titulares 

...Josê Fellc:ano (Pi'es,) 
S::b~.st!ão A~'che: 
Bezerra Neto 
Lino de Matos 

Pal't-idos 

I'SD 
PôD 
P",B 

Irineu B:Jrnhausen (Vice-Pres,) 
pIB 
UilN' 

Suplentes 

1, Jefferson de AgUi2 
2, Fil.!nt,o MulleI' 
I, Silvestre pêricles 
2. Miguel Couto 
I, Zacal'ias de Assumpçãl 

SeC'retár c: OflC:al Legi.':llnUv:). PL-8 Alexandre Pfaender. 
Reuniões: QU31'tas~fel':as às 16,01) horas. 

A) 

COMISSõES ESPECIAIS 

Para Revisão do Projeto quel 
define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Wils{)n Gonçalves - PSD. 
Al'thur Vil'gilio - PTB. 
ECimul1ao Levi - PTB 
Adolpho FrancÇ) _ UDN. 
Eurico Rezende (VicePres1dente) 

UDN. . 
Jossphat Marinho - S/h\-enda. 
Secretâno: Oficial Leg1.SldtJVO, 

nhor Senador Sigefredo pacheco, 
aprovado 'em 15 de c:R!zembro de 
1963. 

Membros (5) _ Partidos 

José FeLciano - PSD. 
S.gefredo Pacheco <VicePr) -

PSD. 
José Ermfrio <PreSidente) - pTB. 
Lopes da costa - UDN. 
Aurélio Vianna (Relator) - PSD. 
$ec:'etário: Auxiliar _ Legisla<;.ivo, 

PL-IO Alexandre Marques de Albu
querque Mello. 

Reuniõe:,: 2~s e 4\ls réiras às 14 
horas. 

E) Para efetuar o levantam·en
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAis e estudar os meios 
cap-azes de possibilitar a 
sua industrialização . 

Criada em virtude do Requerjo;te11-
to n 9 665-63. do Sr. Senad0r ';-osé 
Etmh·io. aprovado na sessão de 18 de 
setembro de 1963, 

Designada -em 19 de setembro de 
1963. 

Pro:Togada em virtude _ do '~eque
r.mel1ta nl? 1.159-63. do 51'. Sena.dor 
Milton campos. ap,rovado na sessão 
de 10 de dezembro de 1963, 

Membros 19) - Partidos 
JO.\íé Feliciano _ PSD, 
Attílio Fontana - PSD. 
Eugênio Barros - PSD. 
J!Jté Etmírio (RelatOr) :.... PTB, 
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Bragá - PTB. 
Lopes da Costa - UDN, 
Mílton Campos <P:esidente, 

UD~, • 
.1tilJo Leite IVicePr.) - PR, 
Secretário: AUxiliar Legis:tl~vO 

PL-!O. Alexandre Marques de Alnu
querque Mello. 

Reuni(j8s; 5\1s feiras às 16 horas. 

Feve,reiro de 1964 

mero 1.158-63. do SI', SenadOr Anta. 
nio Jucá, aprovado em 10 de jezem· 
bro de 1003. 

Membros (5) - Partidos 

José Feliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PED_ 
Ant-ânio Jucá - PTB, 
padre Calazans - UDN. 
Josaphat Marinho - S,legenda. 

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

Criada por lnlciativf\ da Câmara 
dQG Deputados' aprovada pela Senadç 
ern 1.12.1963. 

Membros (18) Partidos 

Senadores: 

Wilson Gonçalves '- PSD. 
Leite Neto - PSD, 
Sigefredo Pacheco - PSD. 
Argemiro de Figueiredo - PTb. 
EdmundO Levi - PTB. 
Adolph,:) Franco, - UDN. 
João Agripino - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. , 
Josaphat Marinho - sem legenda. 
Deputados: 

Gustavo Capanema (Presiqente) -
PSD. 

Adel'bal Jurema - PSD. 

I 
Laerte Vieira. - UDN (Substi~uÍdo 

pelO eputado Arnaldo N:Jgue1,ra). 
Heitor Dias - UDN. 
D<mtel de Andrade ,- P'rB 
Arnaldo Cerdeira _ PSP. 
Juarez Távora _ PDC. 
Ewaldo Pinto _ MTa. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUICÃO 

Ll'inda em virtude do Requeri~tmto 
n) '48\]-62 do SI' Senadoi' \Elwn 
Call1POl3, ap~'ovad:J - em 20 de jane~l'O 
de H!52 , 

Des;gnada em 22 de nOvmbro de 
19J~. ' 

P,orrogada até 15 de clezembl'o de 
19.,::s: em vl .. tude do Requel'imenCQ nú
mero, 793-62, ap':ovado em 12 de de
Z:ÕfllO!'f.) de ]952, 

PL-ij, J. B, Cast.ejo~ Branco. 

C) . Para o estudo dos efeitos 
da Ir·lFLAçAO E DA POlíTI
CA T,RIBUTARIA E CAMBIAL 
sõBRE AS EMPRÊSAS PRI
VADAS 

Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 4/61 

F) Para estudar a situação dos I) 
TRANSP0RTES . . MARiTI

'MOS E FERROVIÁRIOS (QUE DISPÕE SÕRUE \'E"CIMEN
TOS DOS MAGISTRADOS) . 

C:..mplf'táda em 4 de janeiro de 
D03. com a des.gnação dos Senuvres 
Senaaol'es Vasconcelos Torres e 
Edmundo Le,'l, 

Pl'o!'I'ogada ate 15 de dezembro de 
HHi4 em VIrtude do Requerune-nt.o~1U_ 
m{~!'o l.i98·63, do Sr. :5enador .\1.epe
Z€.'; PImentel ap.'ovado em 15 ,te (ie
ze.uU!'O de 1963.' 

Membros (7) - Partidos 

G.llH.':to Mar.nha ~ PSD. 
!\1€1lC';;es pjnH~l1tel - PSD. 
he.nb~ld{j Viea'a - ODN, 
l\-1l1ton camp:J>s - [JDN. 
Vasconcelos Torret> ~ -pTB 
Edmundo LeV1 _ PTB. 
Aloysio d~ Carvalho ..:... PL. 

Criada em virtude do Requerimen
to n9 531-63, do Sr. Senador Gouveo. 
Viet'a: aprovado na sessão de 2 de 
agooto de 1963. 

Designada em 8 de agõsto de 19€3. 

Prorrogada em virrude do Requeri
mento nO 1.161, de 1963, do Senhor 
Senador Attílio Fontana, apl';,)vajo 

J em 10 de dezembro de 19'63. 

.Membros '(5) - Partidos 

Attílio Fontana - Presidente 
PSD. 

José Feliciano _ (Vice-Pr,) 
·PSD. 

José Ermirio ~ Relator - PTB. 
Adolpho Franco - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSD. 

" ) " ... Seêretári,a: Oficial Lé2'islativo, . 
., P ara estudar a sltuaqao da PL-3. JuHeta Ribeiro d06 sãntos. 

CASA DA MOEDA I 
Cm,da em virtude do Requerallen-, D) 

to n" 561-63 .. do Sr. Senador J-;:[fer-
&Ou çle' Agu~a:-, apl'i1vado em 'H 'ie' 
a;sôsto de 1963: Deslgnada em 28 de 
ag'ôsto de 1963, 

Prorrogada até 14 de março de )964 

Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AGI'10 PECUÁRIA estias re-
percussões negativas na ex
p~ratção 

Criada em virtude do Requerim:?:l
to n9 71)2-63, do Sr. Senador J\.Jfé 
Ermírio. aprovado na sessâA:l de 13 de 
novembro de 1963. -

DeSignada em 13 de novem.bl·o de 
1963. 

Prorrogada até 15 de dezembro. de 
1964, em virtude do Requerimento 
n9 1.162':1)3, do' Sr._ Senador JúDo 
Leite. aprovado em 10 de dezem\'l>i'o 
de 1962. 

Membros (5) ~ Partidos 

Attílio Fontana - PSD. 
Slgefl'edo pacheco _ PSD, 
JOSé E!rmírio _ PTB. 
ll'ineu BornhaWÚm _ UDN. 
Júlio Leite - PR. 
Secl'ef,ário: Auxiliar Legisl,u,IVO 

PL-10, Alexandre M. de A. Mello, 

G) Para o €·studo- da sítuacão 
do CENTRO TÉCNICO 'DE 
AERONAU1;ICA E DA ESCO
LA DE ENGENHARIA· DE 
AERÓNÁUTIClI, DE S JO
SÉ DOS CAMI'OS 

(90 à.as ) em virtude do Requerir.:lm
to numeTo 1.160-63, do .Sr. Senador 
Jc:':fe:'son de AsHiar. aprovado em 10 
dI\! dezembro de 1963. 

Criada. em virtude do Requerimen~ 
t.o n9 768-63. do Sr. Senador Parire 

Criada etn virt.ude- do Requerlmf"n- Calazau, aprõvado na-sessão de'" 13 
to 119 569-63 do 81'. Senador José de nov!~mbro de 1963. . --

Membros (71 - Pa.rtidos 

Jefferson de Ag'uia.:, (Preside.1t.e 
PSD. 

El mino aprovado na sessâo de 20 de ~ - o " 

agôsto de 1963 Designada em 13 de novembr-o- de 
De.sclgnada e~ 22 de ag6sto de 19;;3 . .1963. ' ; 
Pto~roga~a. par 1 ~no., em vif'tude . Prorrogada até -15. de dezem1Jro" de 

do Requel'llli,ento n9 1.197-63 do ~e- 1964-- em virtude do Requerimento nú-

Membros (6) - partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Lobão da Silveira (23 de abril de 

1963) _ PSD. 
RUy Carneiro - PSD: 
Benedicto valladarea - PSD. 
Wilson Gonçalves ·(23 de abo:-il ÕtI 

1963). - peD. 
Daniel Krieger - UDN. 
Lopes da COsta (29 de outubro de 

1962) _ UDN. 
Milton Campos (Vice-presldenre), 
Herlbaldo V jeíl'a - UDN. 
Rui Palmeira - UDN. 
Silvestre Pér1cles (23 de, 6t1ril de 

1963) 
Bezerra. Neto (23 de abril de 1963). 

- PTB. 
" Afonso Celsd' - PTB. 

Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Carrvalho -.,. PTB. 
Aloysio de Carvalho <.presidente) 

- PL. _. 
Mem de Sá, - PIo 
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J) Projeto de Emenda à Cons

tituição n9 7/61 
(QUE DISPõE SõBRE AS MATe

RIAS DA COMPETl1:NCIA PRIVA
TIVA DO SENADO, INCLUINDO 
AS DE PROPOR A f.:XONERAÇAO 
DOS CHEFES DE MISSAO Dl
PLOMA1'ICA PERMANENTE E 
j\eROVAR O ESTABELECIMEN
TO O RORIPlalENTO E O REA
TllMIlNTO DE REI,AçõES DI
PLOMATlCAS CO~I PAíSES ES
TRANGEIROS) . 

Eleita em 4 de outubr ode 1961. 
prorrogada: 
_ até 15 de dezembro de 1962 pP.IO 

.Requerimento 307-61. apr. em 14< de 
dezembró de 1961; 

- até 15 de d'ezembro de 19ô3· pelO 
Rei:!. 1.139-63, apr. em 10 de dezcul
bro de 1963. 

C:)mplet,ada em 29 de outubro de 
1962 e 24 de ab'i1 de 1962. 

Membros (16) - P9.l'tídos 
AIenezeB PImentel - PSD. 
V{Uson Gonçalves t23 de aJ)ril de 

19631 - Presidente - PSD. 
LObão da Silveira - PSD. 
RUy Carneiro (23 de abril de 19ú3) 

- PSD. 
GUido Mondin (.. de outubro de 

1004) _ PSD. 
Eurico Rezende <23 de abril de 

1963) - UDN. 
Daniel Krieger - UDN. . 
Milton camp:Js (Vice~Prcsidente) 

_ UDN. 
HecliJaldo Vieira - Unfl. 
Lopes da Coz.ta _ UDN. 
Silvestre Péricles ........ ) - PTB' 
Vivaldo Lima - PTB. 
Amaury Silva (24 de abril de 1963) 

~ PTB. 
vaga do Senador pinto Ferreira. 

(2J de abra de 1~63) - Rela~or 
P'lB. . 
. Aloysio de carvalho - PL. 

Lino de Matos - PTN. 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição nÇ 8/61 

(SõBRE CXONERAÇAO, POR PRO
POSl'A DO SENADO, DE CHEFE 
DE ~nSSAo DIPLORIATICA DE 
CARA TER PE"MANENTE). 

Eleita em 5 de outubro de 1961._ 
PrOt'l'ogatla: 
- até 15 de dezembro de 1962, oelo 

Requerimento 608-61, aprovado em H 
de janeirQ de 1961; 

- até 15 de janeiro de 1963. pelo 
Requerimento 781-62, aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

..::.. até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 .aprovado em 
lQ de dezembro de 1963. 

OOmpletada em 30 de março de 
1962, 29 de outubro de 1962, 23 de 

. abrH de 1963. 

MembrOS na) _ Partidos 
Menezes' plmentel - PSD. 
RUy Cal'neiro (23 de a.bril de 19:j3) 

- Presidente _ PSD. 
Lobilc da Silveira - PSD. 
JeHerson de Aguiar (23 de abril de 

1963) - PSD, 
Guldo Mondin (29 de outubl"o de 

1962) - PSD, 
Daniel Krlegel" _ UDN. 
~.rico Rezende (23 deI' abril de 

1963) - UDN. 
Milton Campos - UDN. ~ 
Heribaldo Vieira. (Vice-Pre.s1dentc) 

- UDN. 
Lopes da C05t. - UDN. 
Vaga do Senador Pinto FerreIra 

(23 de abri! de 1962 - Rel.tor _ 
E>TB. 

Bezerra Neto (23 de abril de 1963) 
- PTB. 

Amaury SilVa (23 de abril de ]"") 
-P'l'B. .' 

Vivaldo Lima _ PTB -. , 
AloySio de Carvtilho :.- pJ,..'

. LlDo de Matos - J'TN. 
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L) Projeto de Emenda à Cons
tituição "ç 9/61 

\QUE MODIFICA O REo"m me 
DlSCRIMINAÇAO DAS RENDAS) 

Eleita em 20 de novembro de .1961. 

Prorrogada: 

- até 15 de dezembro de 1962. p('lo 
R.equerimento 60J-61 ap~':>v8do em 14 
de dezembro de 1961; 
~ até 15 de dezembro de 1963. pelo 

Requerimento 782-62 aprovado a·n 12 
áe dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 19114, velo 
Requerimento 1,1,\1-63 .,a,prov-a10 em 
H.' de dezembro de 1963. 

Membros (16) - Partidos 

Jefferson de Aguiar 123 de abril 
de 1963) - PSD. 

l.\lenezes Pimentel _ PSD. 
Fllin to Muller _ PSD. 
Guido Mondin 129 de outUry:o de 

1952) - PSD. 
Buy CarneIro (23 de abril de 13õ3 

- PSD. 
Daniel Kl'ieger (Relator) - U lJN. 
Eurico Rezende. (23 de aonl de 

1963) - UDN. . 
Milton Campos - UON. 
aeribald',) Vieira - UD~. 
Rui P9.1ineü·a -U]).N . 
Amaury Silva - 23 de abril <l.e 

1963) - PTB. 
Barros Carvalho - PTB. 
Argemiro de Figueiredo - PTB. 
Bezerra Neto (23 de abríl de 1963 

_ Pl'B. 
Aloysio de Carvalho - PL 
Lino de Matos - PN. 

- até 15 de dezembro de 1964, ~(llo 1 Menezes Pimentel .. - PSD. 
Req. 1.143-63, aprovad,) em !t. de Milton Campos - UDN. 
dezembro de 1963. Heribaldo Vieira Vice-Preslden:e _ 

Completada em' 29 de outub:o Cle \UDN. 
1962. 23 de abril de HI63 e 22 r)e ju- E'urjC() Rezen'de (23 de r,bri Ide 
lho de 1963. 1963) - Relator - UDN 

Membros _ Partidos - Silvefitre Pé~icles {23 de abl.'ll ci. 

JefferSon de }~_guiar - PSD. 
'1963) - Pt:esidente _ PTB 

Nogueira da Gama - ?TB: 
Bar:'os Carvalho _ PTB 

de Aloysio de Carvalho' _ PL. 
Llllo de Matos - PTN. 

Wilson Gonçalves (23 de abril 
1963) - PSD. 

Ruy Carneiro _ PSD. 
LO-bã:::l da Silveira - P!3D. 

• GUldo Mondin (29 de outu ':>1'0 
João Agripino (23 de abril de 1963) 

de UON. 
Daniel Krieger _ UDM. 1962> -' PSD. . 

Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira ~ ODN. 
Lopes da Costa - UDN . 
João Agripino 123 de abril .de 19ô1) 

- UDN 
Eul'lcO Rezende (23 de ab-:-i} de 

1~631 - UDN. 
Silvestre Péricles (23 de abnl de 

1963> - PTB. 
Nogueira da Gama -" P'l'B, 
Barros carvalho _ PTB. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
MIguel Couto _ PSP. 
Cattete Pinheiro (23 de abril de 

1963) - PTN. 

O) Projeto de Emenda 
tituição n Ç 1/62 

à Cons-

(OBRIGATORIEDADE DE CONCUR
SO PARA INVESTIDURA EIH 
CARGO INICIAI~ DE CARREIRA 
E PROIBIÇAO DE NOIHEAÇ"OES 
INTERIl'lAS) . 

Eleita ~m 1{) de maio de 1962. 
Prorrogada: 

Q) Proj E10 de Emenda à Cons_ 
tituição n9 3/62 

(AUTORIZA o TRIBUNAL SUPE
RIOR EI.EI'l'ORAL A FIXAR DA
~!\ PARA A REALIZA~JAO DO 
1 LEBISCITO PREVISTO N ~ 
EDENDA CONSTI'l':.rCl<"N.\L • N< 
4 - ATO ADICI01\U1.Ll. 

Eleita em 10 de jUlho de 19Z;2. 
Proro,;raçào; 

- ate 15 de dezembro de 1963 1"'1'<:0 
Requ enrnel1to 787-62 aprovadO <,n'\ J;l 
de dezembro de 1962. 

- até)5 de dezembro de 1964 r('~o 

dReqdU~l'lmento 1.146. apl'Ovajo ~'~1 LO 
e e.~embrQ de 1963. 
COl1lpletada em ')3 de ab 'il d'e 

1963. -. 

.:\1embl'os - Pal't:dos 
Jcffe~'son de A<Tuiar _ PS 
\VJlson Gon~al~es 123 de . aJf1] de 

1963> - PSD. 

M) Projeto de Emenda 
tituição ,,9 10/61 

Ruy~ Carneiro - PSD 
Lobao da ~i1veira - ~?SD. 

à COIlS- - até 15 de d"~em}ro de Hiô2, .p~()- Mene~es Pimentel _ PbD. 
Req. 785~62 aprovada em 12 de de- Leite Neb (23 ae abril de 1963' 
zembro de 19f32. PSD. I 

(API,lCAÇÁO Dj\S COTAS DE 11\1- - até 15 de dezembro de lt\H3 ,peJo Mn~h Campos _ UDN. 
POSTOS. DESTINADAS t\.OS 1\[0- Req, 1.144-63, aprovado em 10 dé de· H~l'Jbaldo Vieira _ UDN 
NICiP10S). zembl'o de 1963. Joao Agripino ~23 de abrIl' 

Completada em 23 de abril de 196,';. _ UDN. de i9j3) Eleita em 28 de dezembro de 19032. 
Prol'ogada: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Req. 783-63 aprovado em ~2 de Qe-
~embro de 1962. I 

- até 15 de dezembro de 1964 pelo 
Req. 1.142~63 aprovada em 10 de ou
tubro de 1963. 

Completada em 80 de março de 
1962, 29 de outubro de 19{i2 e 3 de 
abril de 1W3. 

Memo"" (16) - Pal'tidoa 

Membros _ Partidos Eurico R.ezende 123 de aor:l óe 
I 1963) - UDN. 

JefferSon de Aguiar - PSD. D.aniel KrJege-~ _ UDN 
Wil60n Gonçalves (23 de .1Oril de Sll~est!'e Péricles ("3 dr: 

1963) _ PSD. 11963. _ PTB. " . .abril c;e 
Ruy CarneIro - PS. No.'~ueira da Gama _ PTB. 
Menezes Pimentel - PSP. Barro!; Carvalho - PTB 
Milt:<m Campos - UDN. Mem de Sá - PL. . 
Henbaldo VIeIra - UDN. I I Aarão Ste:nbrucl1 - MTR 
Eurico Rezende (23 de abril de _ _ _ . 

1963) - UDN. 
.l<Iã.o Agripino (23 da abril de HJ63 R) Projeto de ~Ernend? à Cons_ 

- Vic~-Presidente - UDN. titllição 09 5 /62 
Jefferson de Aguiaa- L PSD. 
Wilson Gonçalves (23 de abril 

1963) - PSD. 

Pawel l{rleger - UDN. . 

de 19~~v~r~~é.ricles l23 de abril de /~'\~~A~~t~~5:~~': i~~Ta~G,\ ~OS 
N Ir C \DAÇA O, 0.\ ARI,E_ 

'Ruy Carneiro _ PSD. ogue a da Gama _ PTB. lO~OS ESTADOS QU\N 
Lobão da Silveira - PSD. 
Guido Mondin (29 de outubro 

Barros Carvalho - PTB. DO EXCEDER AS llEND '\8 ÁIU-
de AlOYSio de CarvalhO - PL. NICIPAIS). .-

Aurélio Vianna (23 de abl'Jl de 1962) - PSD. 
Milton Campos _ UDN . 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Lopes da C<lIlta - UDN. 
João Agripino (23 de aoril de 1963) 

-UDN. 
EUrico !R<!zende (23 de abril de 

1963) '- UDN. 
Silvestre péric}es (23 de abril de 

1963) _ PTB. 
o'NgueLra. da Gama. - PTB. 
Barros Carvalro - PTB. 
Josapbat Marinho (23 de abril de 

1963) _ S. leg. 
Aloysio de Carvalho - PL, 
Lino de Ma tr.>s _ PTN. 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição nÇ 11/61 

(eRIAçAO DE NOVOS 
MUNICIPIOS) 

Eleita em 28 de março de 1962 .. 
Prorrog.~l\o: 

- ato! 15 de dezembro de 1963 pelO 
Req. 794~62. aprovado em 12 de de .. 
zeml:lro de 1962 ..... --. 

1963) - aelator - PSB. 

P) Projeto de. Emenda à Cons
tituição n9 2/62 

(INSTITUI NOVA DISCRImNAçAO 
DE BENDAS .EM FAVOR DOS 
MUNICíPIOS) . 

Eleita em 23 de maio de 1962. 

Eleita em 13 de setembro de j~ô2. 
Pl'Orrqgada: 

- a~é 15 de dezembro de 1063 pelo 
Reque21'lctffiento n" 1.147-in apruvado 
em 1 ,e dezembro de 1.962; 

- ate lf, de dezembro de 19G4 Dei" 
Requerimento 1.147-6 3apro\'a~to' em 
l(} de dezembro de lD63 

Completda em 23 d[" abri: de l.Yfí:i 
MembrQlS - t'art:dos 

Prorrogação: Jeft'erson de AgUiar - PSD 
- até 15 de dezembro de 1963 pejo Rt..y Carnero - p:=n . 

Requerimento 786-62. aprovado em 12 L<lbiio ela Slvera - PoSo. 
Ide dezembro de 1962; "YJ1.~on Gor.çalves !23 de ab:'f1 de 

- até 15 de dezeD1bro de 1964 P,,!O 19631 - PSD. 
RequerImento 1.145-63 aprovadO ('In LeIte ,Neto 123 4 63J - pc'D 
10 de dezembro de 1ge3. ~f'nezes P;ffienteJ - Pi'C~id~nt.E 

COm I +~~ 3 d ~"H.on Campcs' - UU:\. 
19-63. p ellM.la em 2 e abl'il de \ Hel'lb.a1do VieIra _ UUN. 

.JosElphat MariJJh:; - '2-3 4 63) 
Vlce-\TeSidentr> - UDN Membros _ partidos 

Jefferson de Aguiar _ PSD. 
Wilson Gonçalves (23 de RIJo;'I} 

1963) - PSD. 
RUy Carneiro _ PSD. 

Van.eJ Kr1eger _ UD:\f. 
Vag?- ,do Senhor P:n .. ??rr!+a. 

<leE d ~ llrICO Rezen e (23,.4 Cal _ l1DN 
\26,.4.63) _ P'l'B. 

Lobão da Silveira - PSD. 
Leite N-<!to \23 de abril de 
-~J ' 

Nogueira da Gama - P"fB. 
Barros Carvalho _ P'rB. 

19t!'3) Mero de Sá _ PL 
Miguel Couto (23.4.63). _ PsP 
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g) Prcjeto de Emenda à Cons-I 
tituiç~1.o n'! 6 '62 ' 

.tAfi!\lEN'f.l. FiH!A f!t;ATKO o Nl'
l\n:;~o t),",: itS:l"nE8EN'I',\:S-TE~ 
nos ESTADOS -E 00 DlSl'RíTO 
}'iU}SR.; .... ~. NO SENAiJ01. 

Elei a rrn 13.9,62 

Prorrogndn: 

- fl te 15.12.03 pelo Rcquerim~nto 
. "90~62. aprovado ctn 12.1262: 

- a'é 15 12 e4 pêlo Requerimento, 
1 148-63. R:;l':wado em. 16 12 63: 

Ccmp!e',-q.l em 23.4.63. 

~~.n;)ros - Partidos 
J eifer:,on d~ Aguiar - PSO 
R,ty carneil'O - PSD 
Lobão da Silveira - Relator 

p,.:.!J . 
W:lson Gonçalves 1.23.4 63) 

FSD 
Menezes Pimentel - E3D 
b.l11ton . CampJs -UDN 
Her;baldo Viena - 'UDN 
Je-.'iaphllt Marinho - l23 4 53) 

UDN 
Daniel Krieger - UDN 
F~urico Re?ende - (23.; 63) - Vl

ce-Pre.<",idente - UDN • 
". V,!g(l do Sen~dor Pinto Feft'etra. 
(234.03\ - fresldenLe -- PTB 

NDgue-:ra dn Gama - PT!3 
Barro~ Canalho _ PTB 
"'1em de Sã. - PL 
JúUo Leite l23 -1 6'31 - PR 

T) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/62 

(H.EYOG1\ 1\ EMENDA CONSTI1'U
ClO~AL ;-1' 4. QUE iNSTlTUro o 
ElSTJ~M.' PARI,n.~IEN'rAR DE 
C;O'ik~"':-~(J lo: o A~T. 61 DA CONS
'l'l1.'UfÇ.",O l;'EDERAL. DE 13 DE 
SL~·F.;\lBr .. o lU~ lS.:l6l, 

Elt"lta em O' 12,€2. 

pr'01','02ada: 
- até~ 15 12-63 pelo Requerimento 

791·52_ aprovado em 12,1262; 
- até '15 12 64 pelo nequ,mmento 

1 149·63 ilPl'ovada em 10.1263. 
Compj-el-ilda em 234.6:L 

Memb:'o.3 - Píll'tid.o5 

Jefferson de A\1U .. ).l' _ PSD 
Ruy. Came::'o - PSD 
P2U!'Q LU~Dvlro - PSD 
\VIls-on Gonç31\'€"s l23 A. 63) 

'PSD 
Bt'nedito Valladare$ - PSD 
Menezes P:mentel' _ PSD 
MiltOn CS-;;1pos - UDN 
Herlualdo V.eira _ lJDN 
:E:urico Rezende (23 4.63) - UDN 
Ihniel Krieget - eDN 
João A%ri?~no (23.4,63) _ UDN 
Amaury E;17a (234,631 - nB 
N{l'!1ie-h'a da Gama _ P'TB 

_ Ba 5--. Carvalho -, P'!'D 
Me.l~2 Sã - PL 
~ul \Giubertl - PSP 

U) Projeto de Emenda à Cons
• titulçâo nÇ 1/63 
(TRABA LHO DE MULHERES E ME

NORES }; TRABALHO E~l IN
DUSTRIAS INSALUnRESj. 

Designada em 23.4.63 
Pl'oITogada até 15,12.64 pelo a.e ... 

Q..!.leriment{) 1,150-63, aprovado em 10 
'de dezembro de 1953. 

Membros - partldoJ 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - PSD 
Wilson Gonça!ve3 - Rela.~-or 

PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Neto _ PSD 
Amaury snva. - PTB 
Bezerra Neto - Vico-Pl'esidente 

PTB 
Vaga do Senador Pinto Ferreira. 

_PTB 

--- -- _.- ___ o •• ,~ ___ _ 

V )ProjetCt de Emenda à Cons- \ 
tituição n9 5/63 

'Bezerra Xeto _ PTB 
Edmundo Levi - PTB 
A:'gemiro Figueiredo -: PTB 

Silvt'JOtre Pérlcles - PTB 
ArgcmirQ de Figueiredo - PTB 
E'.1rico 'RezPl1de (23.4.63) _ l1DN 
Milton Q::tmpos - UD~ 
Dan:cl Kneger - UON tDIS'PÕE S.ôBl-tE O Ul1POSTO IJE Melo Brl;!ga - PTB 

V1J:.NDAS l<~ CONSIGN1\QúES \ Eur:c~ Rezend.e .2'3.4 531 - UDN J0S<lphat Marinho - S('m Legenda 
tdOYS10 d.':" Carvs~ho - PL 

A~üyS10 de Carvalho - UDN 
DesIgnada em aI 5 63 A fOll."O Arinos - ODN 
Prcno'l'hda ate 15 U.64 pC'lo Re~ .fm;:aphat Mannt10 - RelatOr 

V) Projeto de Emenda à Cons- nuenmen"t-o llUmEl"Q 15' 6') • j S-,m L~~~r.da, 
. - .... ,- , aplo, I Aurt:>lio V.a:m'à __ PTF 

tituiçao nO 2/63 va60 ellJ 10 12 63 Júl:o (~lte _ PR 
'~lembros _ Partidos 

Jefferson d,a. A;uiar - PSD 
Ruy Cametro - PSD 

prorrogada.: .... Lobão da Silveira - PSO 
- até 15 12,64 pelo Requerimento Wilson Gonçalves _ 'PSD 

(DIREITO D~; l'llOPRiEDADE) 

Designacto's em 23.4.63 CÓ:'iUSSôES 
l' ARLAMENT ARgS 

INQUzR!TO 
DE 

L 151-63, e.-pl'ovado em 10.12.63. Menezes Pimentel _ PSD 
Membros - PartidôS Leite Ne;n - PSD C~-lADAS DE ACÕRDO C-o:u O 

',Tcfferson de Aguiar - PSD Amaury SilvR - PTB AR1': 53 D.\ ('OXS'i'i'TÚIC:i.O E 
Ruy Cal'neiro - Presidente - PSD Bezerra !\cto - P'TB O l\RT. 149. ALfN"Et\ A, DO RE-
Lobão da Silveira - PSD '" Vaga do S~nador Hmuberto G~IENTO L~'rER:.10. 
Wilson Gonçalves - PSD Neder ~ PTB 1") 
Menezes Pimentel _ PSD Argemiso de Figueiredo PTà _ Para apurar a aquisição, 
Heribald.o Vieira - Vice-presiden- Eu:rtco Rf'zende - UON pelo Covêrno Federal, dos 

te - PSD Milton Campos _ UON 
.Amaury Silva _ PTB Daniel Kl'ieger _' UDN acêrvos de c.oncessionárias 
Bezerra Neto - PTB Aloys'o d(~ Carv9rho - PL , de serviços púbUcos e a 

.' ... Vaga do Senador pln;o FlJr- Jo.saphaL 11sl'inho - ~e mLI:~cuda. -
reira _ PTB imp9r taçao de chapas de 

Silvestre Péricle. - ?TB 2) Proje1o de Emenda à Cons- aço para a Cia, Slderúrc 
Artur Virgilio - PTN J 'N' I 
EUrICO Rezende (23.4.G3) _ UDN tituiçflO 119 6/63 glca aCIona, 

"Milton C~mpos - Relator ~ UDN (1NELEGmILIDADf;l CrIada pela Resolução número 11; 
João AgrIpino. - UD~ de 1963 assinnda- pelo senhor Nelso.u 
Josap.hat Mannho - Sem .Leienda De:)lgnada em 2.10.63 • \MRCulan e mais 28 Senhores Sena-
AloyslO de Carvalho - PL Prorrogado até 15 12 64 pelo Re- dores i apresentada em 30 -de InalO de' 

'N) P . t d -E- d . C querlmento número 1,156-63, nplova- 1963" 
li rOjS O e men a a 01'\$- dQ em lO.1~.63, Desig:nada em 31 de ma!o de 1963 

tituicão n9 3/63 MembrQS _ .partIdos )- Prazo - 120 iiias, t\t6 28 de se ... 
~ Jefferson de Aguiar _ PSO tembro de 1963, . 

(DISPõE SOBRE A ADlVIINISTRA- Ruy carr.;e!ro _ PSD ' prorrogada: ...,-
ÇAO DO 'OIS'l'RITO FEDERAL E Wilson Gonçalves -_ PSD - Por m9.is 120 dias. em virtude 
lUATf:R1A DA C01\'IPETl'tNClA José Fe1ieisno +_ PSD da. aprovação dó Requer1m;:nto nl)._-
PR,lVA'l'IVA DO SE~ADO). ~ Walfredo Gurgel _ PSD meró 65<J·63. do Senhor Senador João 

. ArO'emiro de F1oo·ueiredo. - PTB Agripino; nn sessão de 18 de -setem-
D?signada em 2,563 1:> 1 1 h) , Bezerra Neto _ P'l'B bro de 963 (2 oras. 
proITog-.ada até 15.12.64 pelo Re.. Silvestre 'Péricles _ PTB _ por mais um ano .em Virtude da. 

querimento -1.152·63, aprovado elU 10 Edmundo Levl _ pTa aprovação do Requerimento número 
de dezembro de 1963. F,urico Rezende _ UDN 1.173-63. do Senhor . Senador Leite 

Membros _ partidoS <Milton. Campos _ UDN _./Neto, wa sessão de 12 de deZEmbro 
J"efferson de A~uiar _ PSD Aloysio de Carvalho - UDN . de 1963. , 

• Afonso AI'I'110S _ UDN Membros - Partid,os Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira ._ PSD Josaphat Marinho - Sem Legenda Jefferson de Aguiar - PSD ' 
WIlson Gonçalves _ PSD twul Gll)berti - PSP Le!te Neto tPreside.nte\ - PSD 
Menezes Pimentel - PSD José LeHe - PR '.) NelSOn Maculan - PTB 
Leite Neto _ PSD João Agrlp:no \Relator) - UDN' 
Amaury Silva _ PTB' Z~-1 Proieto de Emenda à Josaphat b.w1nho - Sem Legenda 
Bezerra Neto - ?TB -Co,;stituiçâo nq 7/63 

.• , Vaga do senador Pinto Ferreira 
- PTB -
.,. vaga do Senador Edúardo ca~ 
talão iVice-Prçsid~nte} - PTB 
. •. Vaga do' Senudot Eduardo As-
smar _ PTB '. 

Eurico Rezende '- Pre"1entB -
Millon Campos - UDN 
Daniel Krieger - UDN 
AloysltJ de carvalho - PL' 
Josn,p\)a·t Martnho _ Rete.tor 

sem Legenda 

X) Projeto de Emenda 11 Cons
tltu!çâO 119 4/63 

(CONCEDE Il\fUNIDADES AOS 
VEREADORES) 

Designada em 20,5,63 
Prorrogada até 15,12.64 l)eto Re

querimento num~ro 1.153·63,'- apxova .. 
do em 10,12,63., ' 

Membros - P-arti~ 
Jefferson de Agrnar _ PSD 
Ruy Carneiro _. PSD 
Lobão da Silveira - PSD / 
Wilson Gonçalves ,..;.. PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSD 
Amaury SlIva - PTB 
Eezerra Neto - PTB 

.•. Vnga, do Senador Pinto :Ferreira 
_ ?TB 

Silvestre Pérlcles - PTB 
Aàalberto S-ena. - PTB 
Eurico "Rezende (23.4.63) ..... ,UDN 
Milton Campos - ODN _, -<' 

João Agripino - UDN 
Aloysio de ca.1'valho - PL 
Josap11M Madn..~o - Sem !"egenda. 

(TRANSF1CRiCNCIAPARA A lIE
SERVA nO" l\ULtTAR DA ATIVA· 
QUE SE CANDIDAT~R I\. CAlIGO 
ELETIVO). 

DeSignada e.m 2. Hl_63 
Prorrogada' -atê 15_l2.64 pelo Re

quer1m-ent-a- nÚmcl.'o 1 < 156-63, aProv~~ 
do em 10 12,63 

Menibros _ partidos 
Jefterson de> Agui.ar - _ PSn 
RUY C"rnelro' _ PSD : 
Wilson Gonçal V~ ,-; PSD -
José F'eliciano .;:. PSD 
walfredo GllI'\!ei - - PSD 
Argemiro de Figueiredo - PTB 
Beze-rra Neto -- PTB 
Silvestre Pérlcles .. _ PTB· 
i;:dmund" Levl - PTB 
EurIco Hez13nde - UDN 
Milton {lampos .:. UDN 
Aloysio de Carvalho' -, p~ 
Afonso Arino,,: - UDN 
Josaphat Marinho _.sem- Legenda 

, Júlio' Iklt& _ .PR 

2-2 'ProJélo' de Emenda 
COlistitulção. n9 8/63 

(AYTOXO,nA DOS' ,ruNICiPIOS) 

esigilarul el11, 22,10<;3 
prorrog'lda até- 15.12.64 pelo Rte

qller:mento m:unero ·l,157R 63. aprova· 
do em 1Q.12,63,. ',' . 

, , ' ~!en>bros - Partidos, 
Jefferscn de Aguiar. - PSD 
Ruv cnrneiro - J?SD-
Wilson Gonç'alves' -' PSD ' 
.José Fellc!ano - J?SD . 
Lobâo da Silveira. - PSD 

2~) Para apurar fàtos aponta
dos da' tribuna do Se.\ado 
e outros', relaci"cnados com 
irreg;.,laridades graves " 
corrupçâo no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

Crlada pela Resolução número 32 
de 1963. assinada pelo Senhor Jef ... 
ferson de AguIar e mais 33 Senhores 
Senadores fRpresentada na sessão de 
30 ,de outubro de 1963). . 

Prs.zo _ até o fim da sessão leg1s .. 
t.tlvo de 1963. 

prorrogação'-pOr 90 dias' (até ·15 de 
mar(lO de' 1964) em virtude do Re
querimento nt'lmero 1,163~63 do Se .. 
nhor Senad'ór" Wilson oonçarves 
aprovado- tia s!$São de 10 de dezem
bro de 1963 (21,30)_ 

Des!gnação em '6 de de .. mbro d. 
1963. ' 
,MembZ:os- (11) - Partidos 
Jet1:erstm de A~utar \ - psr 
Leite Neto -:- PSD- . 
Attllio Fontana - PSD 
Wtlson Gon~ah'es - Pr6s1dent~ 

PSP 
Art.ur 'VlrgUio '- PTB 
Bezerra Neto l8.11.63_ - Vifl.O<-pre .. 

,dente ~ P'I'B 
Meno Brflga - PTB 
João Agripino - UDN 
Da.niel Kriejter -.': UDN 
Eurleo Re":zende ,<23 '4 83), 
Aurélio Vianna - PSB 

UDN 

Secl'et.l-irro;'" AUxmar rJI'g;islaUv~ 
PL-!1_ ~1 N~ Passos DantAS, 

Reull!ões: .......•...• , •...•.••••• _t .' 

" 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

~~liRIO DO COr~~RESSONACIONAl 
SEçAO 11 

CCEE ~= 

ANO XIX - N.o 3~ C.\PJT.lL FEDERAl. 

CONGRESSO NACIONAL 
CONVOOAÇAO Df<, SESSAO CONJUNL'A PARA APRECIAÇãO- DE 

vero' ?ltli."'SIDENC·tAL 

o Plcsldehte do S~'tU\QO Federal, nos têrll101: do arL 70. § 3Q, da 
Casss do Cong{çssCt Nac!lma... paal. em sessão conjunta, a realizar-se no 
mal'a dos Deputados c0111V'-cerem do veto presidencial ao Projeto de LeI. 
lJepllCs.dOsJ que cstabf'tec.e tttM'-rJ para o prol'1mento de cargos P!iblicos, 

CUIll>tltl1:r;ão e jJ "t t.. t. o' j V <10 R e~imC'n 11) COlllllm conVr"lr? :u; I'h'e~ 
r..na ltl d~ tc' re!-l) (,? -~l!O ,,"( .. ')'J'.'O, a,:" 2LUO nora;; no Pl.enario da (.'á,
{fi'! :n àe 1959 ll'l Se%.:;,c FedI. !'ttl e :1') ~ 1$2-B. de 1960, na .)anhll~) "'~ 

I\u~o ~dl'lli.: A""~R.'DE 
St'DRdo I'(':.'!c.nl. lIT, .3\ Oe janeiro fie :9::1 

SENADO . FEDERAL 
)TA DA 31~ REUNIÃO, EM 13 tendo Pa"",., ,avo,õv," sob nüme

\ reI) 799, 800, 801 e 802, de 196;3. das 
DE FEVEREIRO DE 1964 'ComIssões: de COnstituição e Justtça; 

PItESIDIlNClA 
DO SR. GUIDO MONDIN 

As 14 haras e 30 minutos, 
flcham.se pl'esentes ali Senhores 

I 

de Relaçõea Exterioresi de Educaçdú 
e CULtura e de Finanças, 

·2 :-

SenadQres: i votação, em segundo ,urno, do Pro-
jeto de Lej do Senado nl? 4, de 1960, 
que autoriza o peder Executivo a 
emitir selos comemorativos' do cln
quentenário da fundação da Prelaz1à 
do "Alto solinlões". tendo Pareçer 
n.9 855, de 1963, da Comissão de Ite .. 
dação, cferecendQ a. redação do ven .. 

Menez-es Pimenlel. 
Hel'ibaldo Vieira. 

Aurélio Viana. 
Gl.lldo Mondin. 

M-em de !lá (5). 

o SR. PRESID~NTE: cido em U' turno. 

_ A lista de presença não registra \ 
• "quorw:n" mínimo exigido para. a - 3 -
.bel'tUl'a da. sessão. I 

"Nessas condições, des1gno paro. a. f(900A;áo, em turno úníco, do Pl'Q.. 
IMSão de amanhã, 14, a seguinte jeto de Decreto Legi,.slativo n.9 40, de 

l O D 11963, orlgtnârio da COmara dos Depu-
OH.DEl\ D . IA "lAdos (n,,9 7-A. de 1963, na Casa de 

- 1 - ctlgem) que aprova a. Convenção 
Votação. em turno (mico, do PrO-l única. sõbre Entorpecentes, assinada. 

Jeto de Decre~o Legislativo 0.9 29, de em NOVa Yo!k, a 30 de ,t:.1Qrço de 1961. 
1963 (n.9 23-A·3, na Case. de origem) tendo Pareceres, spb ru, 806 a 808, de 
que apl'OVa o Acôrdo Bâsico de 0«"\196-3, das Comissões de: Constituição 
operação TécnIca entre os EstAdos 6 Justiça, pela constitucionalidade e 
Unidos do Br2Sil e Israel, concluido juridicidade; Relações Extertores, la· 
em Recü~, em 12 de março de 1962, \vorável e saúde, favoráveL 

- 4 - . dÊ-ni1.3ção li. ser concedida, em OA,~O 
j de' l'í:'ci·.,ão do contrat<> de tlatl~Hho 

Votaçào,. em tume único, do l-'ro~ J sem justa caw,a, a-lltes do empre~a
feto de LeI da Câmara n.\' 112 d8 rdO r.ompietl1r o pertoao de doz.e me-
1963 (n." 3.408-B-61, na Casa ~e ori- 13es de serviço, e dá out.ras prOV!'lC;J
ge~) que reverte a? serviço Atlvo d-c elas, t.endo pareceres sob (3 ns. 743 
~er~ito o Tenente-Cor(jnel Rubem I e 744, de 1963, das (.om~ssões de: 
Rlbell'o dos S?<-ot.os, e da outras pro-I Constltuição e Justiça favorável ootn 
vldências. tendo pa;eccres lavOrave~3 a emenda que oferece de 0.9 1-CJ, e 
oob ~s w. 884 e 885 de 1963 das Co- ! de Leglslação Social. favorâvel ao 
missoes de Segurança Namonal e de projeto e á emenda'- da Cotil ssáo de 
Finanças. _ 5 _ r ccustitUição e Justiça. 

-7-
votação, em turno único, do Re~ I 

que'rimento n.\I 1 :&05, de 1963, pelo! Votrlção, em turno Único, do PIO
qual os 81's, Sen:ldOl'eS Artur VirgílIo I jeto de Decreto Legii:lativo Q,\I 14, <1., 
(Lider do. P'l'Bl, Burros Carvalho 1963 (O." 5·B. de 1903, na Câmara), 
(Líder da. Maior .3.) e Lino de Mattos que aprova. os textos da Convenç-ão 
(Líder do Bloco das Pequenas Qepre- relatIva a. proteção dC's trabalhado
sentações) solicitam urgência., nOS t'es contra. radiações ioniza.ntes. ado
têrmos do artigo 326, n,l> 5-b. do Re- tada. pela Conferência Internacional 
gimento Interno, para o Projeto de' do Trabalho, em qenebra, e d.a Coo
Decreto LegislatIvo n.9 44, de 1953 venção para revlsão parcial das Ccn ... 
que concede anistia aos membros da venções adotadas pela mesma. Con
Fôrça policial do R~o Grande do Cerência, tendo pareceres la-vorauclg 
Norte. .sOb us. 842, 843, 844 e 845, de 1963, das 

_ 6 - . Comissões 

Vctação, em primeiro turno, do 
Projeto de Lei do Senndo, n.'" 83 d~ 

1963 {de autor.a do Senhor Sen~dor 

Ar ...nur Virgíllo} que diSpõe sôbre m-

- de Constltuiçllo e Ju."tt~a; 

_ de l.egfslaç40 Sociat; 

- de RelaçF13 Exteriores,· fi 

- de SU1íde~ 
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~8~ 

~ota.,:ão. em turno (mico, do Rc
querimento n.9 4. tle 1964, em que ú 

Senador Vasconcelcs Tórr~s SOlicIta 
transcrição nos Anais do Senado da I 
carta pela qual o Senhor Presidente 
doa República conv:dou o Presidente 
da República Francesa para visitar o, I 

Brasil, e da l'e~pectiva resposta. I 
~9~ 

. DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 

, 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIO:-:.AL 

CIRfi.TOR .GeRAL 

ALfERTO DIi. _BRITO PEREIRA 

Fevereiro de 1964 

~ 12_ 

Votação, em turn>o único, do prO .. 
jeto de Decreto-Legislativo n5' 21, de 
1963. originário da Câmara dos Depu .. 
tados (n.Q 167~A-62, na Casa de ori .. 
genl) qne aprova o texto do AcOrdo 

CHEFE 00 SER\hço OE PUBLlC .... ÇÔES 

MURILO FERREIRA AL VES 

_ j que intjtit~i. o Centro Lati"no-Ameri 
CHt,FE DA seçÃo DE REO~ç:'AO Cano de FIslCa, assInado pelo Bra.sil 
FLORIANO GUIMARAES-. e vários pais .. , tiO Rio de Janeiro. a 

CONGRESSO NACIONAL !avoráveis, scb ns. 819, 820, 821 e 822, 

Votação, em turno úpico, do Re
querimento n.Y 3, de 1G64-, 'pelo qual 
os Sr5. Sen$dOl'e3 Vasconcelos Tôr-

j' 

O I A
• R I O i:::> O /26 de março de 1962, tendo parece~es 

SEÇÃO 11 \ de. ~963, das ~omSiSÕ~: de COnstl .. 

lmpresso naS oflc'nas ÔO De~artamento de Im;::rtnS8 Nacional tl,uçao e JustIça, de Educação e 
8 R A S í L I A ,Cultura, de Relações Exteriores e de 

\ 

res O~del' da Maioria em exercício, 

Síge'l' ~do Pacheco iLíder do PSD em 

exerclcioj e Aurélio Vianna <LideI' 

do BlOCo das pequenas Representa

çõ~es em exercício) sol citam urgên

cia, nos têrmss' do artigo 326, n." 5-c 

do Regime1');to Interno, para o Pro-

-----------------,--------------.-- I Finanças. 
ASSINATURAS ~ 13 ~ 

I REPARTiÇõES E PARTICULARES ~UNCIONARIOS 

I se;n,,:re C~::t~:,: ,I,J:t,eri~s 50,00 Semestre C~~i.t~:.: .l,~t,eri~:$ . 

I Ano ................ CrS 96,00 Ano ................ CrS 

Votação, em turno único, do Re~ 

I querimento n:J 6, de 1964, pelo qual 

o 81'. Senador Melo Bra·ga sCllc:ta B. 

39.00 I transcrição, nÇls anaIS do Senado, da 

jeto· de Lei da Câmara n,9 127, de 

1963, que djSPÕ~ sôbr~ e remimera~âo I: 

de prúfis!'Donais diplomadcs em En~e· 
. . 

Exterior Exterior 
16,00 declàração feita pelo .General Albi .. 

no Silva, presidente da PetrObrás S. 
Ano Cr$ 136,00 Ano ................ Cr$ 108,00 

----~--------~------------
- Excetuadas as Jlara o exterior, que serão sempre anuais. as 

assina'turas poder .. ,se-ão tomar, em > qualquer época, por seis meses 
ou um ano. 

A., em caráter oficial e publicada em 

2C de janeiro do ano em curso. 

nhal.!.J., Arqmtetura e em Agronomia. 

- 10 ~ 

votação. em primeiro turno. do 
Projeto de Lei do Benado, n.? 137, df 

1963, de autor:a do Senhcr Senador 

Martins Junior, que autoriza o Poder 

Executivo a emitir selos COmemor~

tivo.s do centenário do. .A,ssoc:ação (;0-
merda] de Pará, tendo pareceres fa· 

voráveis sob os ns, 753 e 759, de 196:1 

da.'j Comissões de Constituição e· Ju.s~ 

t · F' I :ça e de ll1anças .. 

/ 

, - A fim de possibilitar a"remessa de"valores acompanhados de 
esclarecimentos quanto 'à sua aplicação; solicita:nos déem preferência 
à remessa por meío de cheque ou vale postal, emitidos a favor do 
Tfsoureiro do, Departamento de Imprensa Nac.ion&l. 

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

- O custo (to número atr:.u;ad'o será acrescido de Cr$ 0,10 e. por 
exercício decorr~do. cobrar _se-ão mais ,Cr$ 0,50. 

\ 

. - 11 - _ ~aposenta n 'l."uquigrafa;-Revlsora, Al
. Votação. em t'Jrno un'co. do Pro- cinda Trivelino, no cargo de Direto
J€to de ReSOlução 0,9 1. de l!164, de ra, PL-l, do Quadro da Secretaria 
a utori.a da Comisl)ão Diretora, Que do Se~ado Federal. 

14_ 

~ vctação. em turno único, do Re

querimento n.'1 7, de 1964, pelo qual 

o 8r. Senador Melo Braga solicita. à. 
transcrição, nos Anais do Senado, da 
entrevista . do Geperal Albino Silva., 

Pr~idente da PetrObrás S. A. publi. 

cada em 2~ de janeiro do ano em 

curso. 

Está encerra.da a reuniãO. 

Sessã.o de 14 de fevereiro de 100. 
(sexta-feira), 
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SENi\DO FEDERAL 
COMISSõES l'ElnlMí"~i\T1':S 

AGRICllL TURA (7 Membros) 
Tit~llares rllrt ,,-'..1:'" I SUp:.::ntt'olo 

I 
~gn:o Ba:T03 

,v .C2-PT~;aente) 
PSD !. Atlil:o Fentana. 

..)')sé Felicia!1J pau 2, Pedro Ludovico 
Nebon Maculan ilicenciado) "TU 1- Aarão :Ste.nbruch 
IJ:x-Ilu.t Rosat:o PTB 2, vago-
Raul Q!ub::-rt Pl·B 3. Vago 
Lopes da Co~ta. UI>: .... 1- Daniel K 'lt'~er 
An",.,;Lo C.J.l'lw ~J!JN 2. João Agrip~no 

(Em 12' d:! C:'7e '1lnrl) de 19331 

~",,"" ;'1 o. AU)"d:lM Le6":,slnLvo. PL-9. Jose N2y Pas os Dílnt?S, 
Flll. (-2'JJrta.-;-teLr:~ é'::; lü{}J horas. 

.. ~la· Vaga a Presidencla. 

CO:,STITUIÇi.Õ E JUSTIÇÀ (11 membros) 

I 
dUl'''' 

Victor nu P l'«n 
LO;;[lO da .:iL. Vi.' a 
S.'~e::~do p.,:, .... ('Q 

\";tl~;()n GO:.ç3.1",es 
Lf ",e NetJ 
Arg. ~e f'ig:Uf iredo 

BC7.:':I'a ::'\ct::> 
r;,x-HUlt Ra.3ado 

FirlANÇ/.$ (15 ~I:embros) 

(PfBS ) 

1'1," 1...)..,. 

poU I 
?...;J 1 
P,U 
P"J I p.,,J 
l'lJ 

.i> tH 

S:lp en~{'s' 

1. Jo_ e au.om~·d 
'::Ul;r;J.o E.ü:\.!,:, 

;j M"'n~ze3 P.m::1tel 
.f. At\'llo l"onLana. 
5. p ~dro Ludov.:co 
1. ~:E'l.'on Ma.CU,[:ll 

(l.c:,nc:adQI 
3. L i"!O d(' J\l~t, s 
3 AmJ.t1ry Sd'il 

':lCel!<.;.",QO I 
Pessoa de Ql1e.:cz P'I d 4 AiJ:'él'o V,ann;~ 1. Ed ',ov! 
Jose ~!"mtLü P;: i:. 5 An.o11..o Ju.:a 2 ;'\!éll .. ~. ';9 
Dan,el Kr,t',E"r ,\'lce P.C$) Ud'l. \ u.rro ~',,'nco 
D!narfe M:'lriz l.U-'; 'I Fur.c., P[';"','r.de 

l..opes da,Clcta {)~:'\ 4 Mj'on C_'m!~Ufi 

T.tulares part itl03 1 
P~D t 1. 

Suplentes 
\ 

IrinE"u BoantLlb<.n u ... >,J a, Jo',o Agr.p,DoJ 

~U.)j~!ltlto~,sI{'m df' ~i\, PL 1. il.:o".~ de C,ll~àlho 

.leifer,,;.."); de Aguiar 
auy Carneiro 
Lobão da SIlvel}'a 
\VHS{.I1l Lh.m"alves 

V ,ce-presrdente J 

.p~)v 2 
l'..jU 3. 
P~D -l 

.M::'~K'7.e5 Pimentel 
L~lle Neto 
Benedito Vallndales 
Aarao Stembruch 

Jo.safJhat Mannha P6L) 5 Heribaldo Víen'a 
Amaury Silva lucenciadO) PiS 1: Arg !"lgUeiredo - Melo 
Bezerra Net::l PTB :>. Silvlo Pericle.9 

Artur Vl1'gIlio P rB 3. Edmundo L€vi 
AJoy~~o de Carvalho OlJN 1. Afonso Armos 
EUl :co Rezende lJ.i.lN 2 Damel Klle~er 
Milton Campos (P:e~:dcnte UDN 3. João Agd"pino 

':!C:-trt'tJl~,o. OfIctal Lcgl~la;.:vo, PL-8. Rr.maldJ Perleua Di~. 
ileutll5.;!.; Qu.trtas-felrR1:> às 16,CO hPras. 

Titulares 

A1\ro Moura Alldr-3às Pre.s. PSD 
Camilo Nozuei~a da Gama PTB 
RUl Palmeira UúN 
G,lberto .NIllnnho PSD 
Adalbcrto Senu P'l'B 
Cuttete PinheIro PTN 
.j':>U'1tl':1l Parente CD~ 
GuiC\..., Mondm PSD 
Va~COllCE"Joo TO!l'es P'l'B 

Sec:etár.o: Dr, Evandl'o Me'nde6 V\annn, DiretorGen~1. 
'Rr.'unlé{·~, Qua rta-felI'8s às 10 horas, 

DISTRITO FEDERAL (7.Membros) 
Tl~lilr.res Part.ldus Suplente,~ 

:Nlcuezes Ptmentel PSD l.FilinLo Muller 
pedr9 Ludovlco ,Vlce-t'res.) P$u 2. Eugênio Barros 
Llu"J de Matos IP:esldentej PSD .3 Henbaldo Vieira 
Oscar Passos P-rB 1, Aarão Stelnb.L*lwh 
Di.'i-Huit Ro .. ';ad<) P/IB 2. AntôIl!o Jucá 
Dtnarce Mariz UDN 1, Lopes da Costa 
Eurico Rezende UON 2. ZacarlaG de Assu:npção 

, Secreta ... a. Oficial Leglslativo, PL-3, Jul1eta Ribeir odos SanW.3. 
Reuni00_"S. Qu,nw.5telras às la hor~, 

ECONOMIA (9 Membros) 

ntiJlares 
Filinto Muller (Presidente) 
Eugnio BarrQs 
AttíllO Fontana 
José Gutomard 
Jo.sé ErmiriO \ Vice· Prcs ) 
Nelson Maculan t hcenu.1 do) 
Júlio LeIte 
Adolpho Franco 
Lopes da Costa 

Paltt:10S Suplentes 
ps.o 1. Jefferson de Aguiu 
PSD 2. Sigefredo Pacheco 
PoSD 3. Sebastião Archer 
P::U> 4, Josaphat Marinho 
PTB 1. Oscar Passos 
PTB 2 Bezerra Neto 
PT13 3. Melo Braga 
UDN 1, ,lc.-e.é CândidO 
UDN 2. Zaca.rins ge AS3umpçA,a 

S!:"cr~tHr c 
Rtun:ó·.s 

Au.xUi..<tr Legislativo, PL-IO. Cid Brugg:ér. 
ferçus.fellM as 16.('0 horas, 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros) 
Tlh~ll\rcs 

Menezes P,mentel (Pres.) 
We lfrecio Gurgel 
Pessoa' de Queiroz 
Amaury Silvl;l. (Hc~Q,e1ado) 
Antônio cai'lo.<:! 
Pedro Cal~2.ans \V1ce-Pres,) 
:-''iem de S~ 

P1I."I'.;.dos 

PSD 
PSD 
na 
PTB 
UD:-i 
(fON 
UDN 

SuplenteJ 

1. Benedicto VallndarcJ 
2:. Sig,efredo :Pacheco 
1. VagO' 
2 Vago 
1. Adolpho Franco 
2, Milton Campo:; 
.a F..J:!'l(m de Melo 

Set':-('~u' l., Auxl:9r te'.;~.:-.!a,ltü FI ,lO, C'!'. B:uggf'f, 
B.t>un:ôu;. ~t\.1llas-·t;:.~a:::. a~ lJ~:J ti 18;:; .. 

LEGiSLAÇÃO SOClAL (9 r.l;mbros) 

I 
T.1ulare.s 

Brd>!f' RUy Carneiro' Vlce-P 'es. 
, • Walfredo Uurgel 

, JOSe Gu:om .. ra 
Raul Gluberti 
V,V,l!(!O Lana ,pre,s , 
AmaUry Silva Idl'nlClad')} 

Herlbald[J VIE"lIa 
EUI'lCO Rez2ncte 
AntônlQ Cal',os 

P't_ ·/_vs 

P~U I 1. 
P,;D I 
,."J I 
~"3:> 4-

Sup:er.fes 

Lt>!te ~E"t-o 
LI b<i.{ .. da S.he,ra 
f<:ug.:n~o BMru::;' 
Jú.:o Le.~e 

r·! L 
~lB 
(,I .\> 
1JJ~ 

UJ~ 

I Aut·( \lo Vwnna 
2 Pt\"Soa de Que. 'OZ 
;i An'o!U:l Juca 
1 f.l;:p ~3 da Custa 
2 Zaca:ms de A"'''lAmpç<:o 

8t'c!'~~t:J"a. Ófw:>l L{'<!I~:[;.1.!\'\1 PL·7, Ve'rl, de AI.r.renga M.tfl!\ 
R\:'un:ô"':', QU ma5·te:rns â:; 15,DO ,foras 

POlíGONO DAS S~CAS (7 Membros) 
Titulares 

I 
Wilr-on Uonçalves 
Ruy Carne,l'o 'Pres.' 
DI};:·Huit H~ado 

'Hel'ic3ldo V'H''lra 
·'O!"j~ Când:do 
Au"el10 v.ana 'Vice-Pres ) 
..J.r.al'te ~,Iarlz 

P.5D 
p~i) 

['l3 
PI'E 
U::N 
PTB 
U~h~ 

Suplentes 

1 SIJf'fl'eClD pacheco 
2 Lute :-Jcto 
" fi.. p emifO de P'igueil'edo 
~ l~:·r..on de Melo 
5 Júlio Lelte 
1, João Agnp.no 
2 Lopes çta Costa 

Sccre.'l" li Aux!llllf I..egis!ativo PL-9, J :(l"y pas.so.s nantas .. 
Re\.nlô~~· Qlllllti1S-teirss às 160(1 hor[i,'; 

REDAÇÃO (5 Membros) 
T,tulares 

\Val!l'edo Gurgel 'PiSU 1. 

Suplentes 

Lobão da Silveira. 
la.~ F'e1iclano 
Henbaldo Vieira 
João A5'r1pmo 
Posaphat Marinho 

SelJa.:;tião Archer PSD 2 
Dlx-Huit R:>sado !Pl'es } P'l.B 1. 
Pa.dre Caln.zans IVIce-Pres.) UD~ 1 
JüU() Leite' UDN 2. 

-Seçre·ár.a: Ohcml LegIslatIvo, PL-3, 
ReunlôPs: rrças·f~.ras às 16,00 horas 

Sarah Abrahão. 

RELAÇÕES EXTERIJREf (11 Membros) 
Titulares Par .. .-toos 

~ Benedicto Valladares 
I Fllinto Muller 
I Jefferson de Ag-umr (Pres,) 

Aarão Steinbl'uch 
PeSSOa de Quelroz \ V\ce-Pres.) 
Vivaldo Uma 
Q.scar PMSOS 
Antônio Carlos 
José Cánd.do 
Padre Calazans 
Arnon de Melo 

PSD 
PSD 

PSD 
PSD 
PI13 
prB 
P'TB 
UUN 
UDN 

,UD1< 
Uml 

S~plentes 

I Menezes Piment.:el 
2. RllJ'" Ca.rneiro 
3. José Guiomard 
4. Victorino Preire 
1. Al&Gmlro de Flgueireaa 
2 Ant.õto Jusá 
3 Vago 
1. Daniel Krleger 
2. Eu'rico Rezende 
3, João AgrIpino 
4. Alem de Sá 

SecretárJo: Oficia! Legislativo, I:-i....6, ", a. Ca.<;tejon Branco, 
a.euniõl".s, Q'lint.1l:i-feba.s às 15.0{J horas. 

SAÚDE (5 Membros) 
Titulares Pa.'tUios Suplentes 

Pedro Lud:>vico p~j) _'! 1. E11gên10 Barro.s 
Si:letred<> Pacheco PSD \ 2. \\~"ll'edo Gurgel 
.D, ix~Hult (toc,ado IVicc-p"es) PtJ3 1. Antônio Jucâ 
Lopes da Costa IPresJde.ote) ODN 1. Dinarte Marjz 
I\Uguel COuJo PdP 1, RaUl· Gluberti 

Secretâna: Oficial Legt'ilativo, PL-7. Vera de Alva.:enga Mt\frl., 
Rcunlét's: Quarta.Ic1ra.s à.a 15,00 horas. ---.:... 

Secretá.l'io~ AuxUiar Leg!.slativo PL-iQ, Eduardo Rui Barbo.sa 
ri\eunl '0; QUillto.s-leiro.s às 15,00 nor.., •. 
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SECURANÇA NP.CIONAL (7 Membl'os) 
T,(LJa,·e,.'i Pd~~;r!JS SL.p!el1les 

José Gü. o;nard P5:::!.J l. Ruy Cflnw.ro 
ViL' o .• n'. 1<';"e 1'1 P.;:<.:J 2. :'tl:il o r cntarL3 
0 .. (;,,1' Pu .sOS " .'3 1. l).x-Bu,t Ho~ndo 
Stiv::~tr2 F:, ,eles lV:ce-res ) P'1'.o 2. V!.lfU 
Ir.npu Bonnh;lu~en UiJ~ 1. :\do.pho f":A:llC:> 
z.:rca.~~ d-.; Ascum.:çt.~l ';""es_ ) JU.\ 2. E:u ·.C~! Rr1,r."1üe 
Raul G:uber~l P~p l. Miguel Couto 

SeC.Pl:J,r',(; CLe "I L::6i.s!at;\o, PL-8, Alexandre Ffilendcr. 
f:eUlLô,';- Qu:utrs-t"c;p,s ás 17 ao horas. 

SERVIÇG PÚBLICO CIVIL (7 Membros) 
'.1'.tul:cres 

L::-.te Ne!O- (V.Ce-PIT$ ) 
S.:?.:lj;::d0 Pncileco 

Pal Tidos \ 

f'd:J 1, 
P ~D '2. 

1. 
2. 

Suplentes 

Vlctcl'ino F. e-ire 
B:::lleú elo Vallad<lrc~. 
Edmundo Lcvi Eilve3:re Per_cieo;. ,Pre.' ) 

Ne130n Ma:'u::::n Il.cenc:adO) 
Antóll:o Car;o,S 

i-'l'B 
Pf'B 
UD:>J 
UU'-J 

t-ntón o Jucá 
1. Dm!\rte 1\t;3I'Ü 

PaCl.(e C1ja~allS 2. 
1. 

LOP~ Cost.a 
Al:y3 o de Carvalho PL Me mde Sá 

pcc ?~1'<i',« AuxiLar- Legislatno, PL-~, J. Ney Pasw-s DantOG. 
Rf".m~~·e.s· QulrtR.:>fe 1'8s às 16,00 horas. 

T'1Al\SFORTES, COMUNiCAÇC.ES E OBRAS PÚBLlC/.S 

(5 Membrcs)' 
'litu!ftJ·~. I SuplLntf'l. 

José Fel.cano rPrcE) 
g;;(,~,.'t ~.u A:'CLe: 

Pa:',;dos 1 

h;li) 1. 

Po:J 12. 
Jeffehcn. de ."'gUia.· 
Fi! nf:) Mul1el' 
silve:tre F'éricles 
r\·:TlgueJ Couto 

EE'~erra Ne~o 
Llr.O de M:ltOS 

P', B L 
!'fB 2. 

Inn::>u B)rn!lausen nncr:-Pres) <.'J", I 1. Zacar as de A",sumpçfh 

A) 

Eec.'etH.f (. Ofee.al Le~;6IaUv:). PL-8 A~exar.dl'e PIaendcr. 
F,ecmiões' (i:uzl'ta.';-l'e.:'a::; às 16.0D horas, 

COMISSõES EspeCIAIS 

~a~:a Revl_~ ') ~o Projeto .sue! 
(H~dlíe e regula a PRO I E~ 
Çí\O AO DIREn'O DO AU
TOR 

Wi1;.on 'Gonçalves - y;:,u 
Al'thur Virgil:o - PTB. 
Edmuhco' Levi - pTB 
Ado;pho Fri'll1co _ UDN. 
Euric:J Rezende '( Vícepret>tdente) 

UDN. 
Cri::.da eni virtudp do Requeri'11('nto JOS:lphat Marinho - Sjlt\enda. 

n' 4IJC·U2 do Sr. cenndol" :',Illwn Secretáno: . Oficial Leg!sJ<lt.11l0, 

nhor Senad:Jr Sigefredo pa('heco, \ mero 1.158-63. do Sr. Senador An'ó-
aprovado em 15 de dezembro l'Ie nl:J Jucá, aprovado, em 10 de .1ezem-
1963, bro de 1963. . 

Membros f 5) _ PartidoS 

Jose Fellciano - PSD. 
0. ;c1"redo Pacheco (Vicef'r. 

P3D. 
,., J03e E,mll'iO (P:·esider.~e) _ pTB. 

Lopes da C::lsta - aON. 
i\l!l'élio Vianna IRelatol") - PSD. 
Sec:,etár:o: AUXIliar LegiSta lVO, 

PL-10, Alexandre MarqueG de Albu· 
querque Mello. 

REuniôes; 2:·\s e 4~s feiras às 14 
hora,). 

E) Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios 
capa:;es de possibilitar a 
sua industrialização 

Crlada" em rirtude do Requet'Jillen
to. n" 665-63, do 8r. Senadur .. o.sé 
EI'mlrio, apr::.vado na sesSão de 18 de 
set.embro de 1963. 

De.:;ignada em 19 de: 'setembro de 
1963. 

Pl'wrogada em virtude do ,ilefJue
r,ment<l I)\' 1.159-63, do Sr Sert.Hlor 
).1:lt:;n Campos, a;.. .. :o\'ado na sessão 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros (9) - Partidos 

José Felicia110 _ PSD. 
AttIUO Fontana -:. PSD. 
EugênIO Barros - PSD. 
J:l,sé EJ.·mirio \(Relator) _ J?T3, 
Be2el'l"a Neto '_ PTB. 
Me:o Braga - PTB. 
Lopes da costa - UDN. 
Milton Campos (P:esidenteJ 

UDN, 
JúliO Leite íVicePr.) - Pfl.. 
Secretáno: Auxiliar Legi.-;3.1tlvo 

PL-l(J. Alexandre Marques de Al::>u· 
querque Mello. 

Reuniôes: 5% feir~ às 16 hOras. 

Membros (5) - Partidos 

José Feliciano - PSP. 
Ruy Carneiro - PED. 
}\nt~ônio Jucá - PTB. 
Pad·re Calazans _ uDN". 
Josaphat Marmho - S legenda 

H) Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo 're
ferentes à REfORMA AD
MINISTRATIVA 

Criada por inlciatiVf\ da Câmaré. 
dos Deput.ados aprovad,l .pelo Se nade 
em 1.12.1963. 

Membros OS) 

Senadores: 

pal·tido: 

WiLson Gonçalves - PSD 
Leite Neto - PSD. 
Sigefredo Pacheco - PSD, 
ArgerUiro de Figueiredo - P'rE 
Edmundo Levi - PTB. 
Adolpho FTanco - UDN. 
João Agripmo - UON. 
Aurélio Vianna _·PSB. 
Josaphat Marinho -- Sem legenda. 
Deputados: 

Gustavo Capanema (Presidente) -
iPED, 
, Adel'bal Jurema - PSD. 

Laerte Vieil'a - UD~ (Sub.sti~uídl 
pelo epl}tado Arnaldo N:lguelra) 

HeItor Dias - UDN. 
Düutel de Andrade -' PTB. 
Arnaldo Cerdeil"R _ PSP. 
.Juarez Távora _ PDC. 
Ewaldo Pinto - ~MT~. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUICÃO 

C,llllPOE, ap,ol'ad:J em 20 de jane.ro II PL-ti, J. B. Castejoll arancQ. 
de 1.62. F) 

DeSignada em 22 de 110V01:)1'O de I C) Para o €·studo dos. efeitos 
Para estudar a situacão dos I) 
TRANSPORTES MARíTI-

Projeto de Emet1da à CO)ls
tituição ,,9 4/61 

1932. da INFLAÇÃO E DA POLiTl-
P,Ql'rogada até 15 de d.ezemb,~ ée CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 

195"3 em v:r\;Ud-.e ao H-cquerunento nu- ~ . _ 
n,!,o 7'~'G~, ap:ovaóo '_:TI 12 1e de-\ SoBRE AS EMPRESAS PRI-
2.<;100) o de j 932. VADAS 

l)::mp.ei..Jda em 4 de janeiro de . 
1:163, com a des.guação do.:; Eenov!'es 1 Crjad~ em virtude' do Requerime!1-
Se.ni.aores V!iscollcelos Torres e to. 1~9 ,531-63. ao S1'. Se.:-tador Gouvea 
Ed;.:"! unoo LeVl. VleL'a, apYol,'ado na sessão de ~ de 

PrLlrrogada até 15 de dezembro de 
1;;64 em vinude do ,tZe' '''l'lmE'l1t.o llÚ~ 
me:u 1.l98·63. do Sr ... lado!' MeI'e· 
ze~ Pimentel a[):ov'J.do eni. 15 .h~ ele
ZG.1LJJ'O de 19E3. 

G.lb2rtO M:1I'.nho - PSD, 
Me:1~'Le.5 P',:nc!ltel - i'SD. 
H~nb:.:!ld{) Vie.ra - UD:f. 
[\11:ton campJs - UDN. 
VasconCelOs TorrelS _ p'rB 
Edmundo Levi _ PTB. 
A:oysio de Carvalho - PL. 

agôsto de 1963. 

Desígnada em 8 de agõsto de 19€3. 

Prorrogada em virrude do Requeri_ 
mento nq 1.161, de 1963, do Sennar 
Senador Attili.o Fontana, aprovajo 
em 10 de dezembro de 19'63. 

Membros /5) - Partidos 

Attílio FOl1tallá - Presidente 
PSD. 

José Feliciano - (Vice-h.) 
PSD. 

Jo.sé Erm~io - Relatar _ P'"I'B. 
Adolpho Fr(l.llCO _ UDN 
Aurélio Vianna _ PSD: 

. Secretária: Oficial !..e.:rlslati"'ro 
B} Para estudai' a sltuaçao da PL-3. Julieta Ribeiro dos sim""'. . 

CASA DA MOEDA" I --' 
Crjac1a em virtude do Requerimen-! O) Para estudo das causas que 

lo n" 561·Ga. do Sr. Senador J'ffer- dificultam a PRODUCÃO 
~~~st~e d~gl~~3': ~~~f~:~ga e~~ ~~ ~: AOR.O P!::CUARIA e suas" re~ 
~,gôstq de 1963.\ percussões negativas na ex .. 

FrDrro;;:acht até H de março de 1964 poratção 
(90 6.as J efi virtude do Requerlmen- ~ . 
to, número 1.]60-63, do Sr. Senador Criada 'em virtude do Requerimpn-
J~, (er,scn de Aguiar. aprovado em !Q to nQ 569-63, do Sr.. Senador JOSé 
de 1ezembro de 1963: Ermirio. aprovado na sessão de 20 de 

M~mbros (7) - Partido.s agôsto de 196~. 

Jefferson de Aguia.l' 
PSl.."\ 

DesiS:I.da em 22 de agôsto de !963 
(Pi"eslde:at,e.. Pl'():-l'Oga~a por 1 .. no, em virtudé 

, do ReqUerImento n'!. !97;63 do Se-

MQS E FERROVIÁRIOS 

Criada em 'virtude do Requerime:l
to n9 752-63, do Sr. Senador José 
Ermirto, aprovíldo na sessão de 13 de 
novembro de 19ü3. 

. Designada em 13 de novembro de 
1963. . • 

. Prorrogada até 15 de dezembro de 
1964, em virtude do Requerimento 
nQ 1.162-63, ,do Sr. Senador Júlio 
Leite, aprovado em 10 de de:teD1h-:'O 
de ]9Il2. 

Membro.s (5) - Partidos 

Attílio Fontana - PSD. 
.. Sigefred-o pachecQ - PSD, 

-JOSé Ermirio - PTB. 
lrin~u Bornhausen _ UDN, 
Júlio Leite - PRo 
Secretário: Auxiliar Legislativo 

PL·lO, Alexandre M. de A. Mello. 

(QUE DISPõE SõBRE VE"CIMm,
TOS DOS ·MAGIS·fRADOS) 

Eleita em 27 !e junhO de 1961. 

ProlTogadã: 

- até 15 de dezembro de 1.962 pelo 
Requerimento 609-61 a1'1'. em·14 de 
dezembro de 1961. 

- até 15 de dezembro de }003 pelo 
Requerunento 779-62. apr. 'em 12 de 
zembro de 1962. ( : 

~ até 15 de dezembro de 1004 .pelo 
Requerimento L 138-63, :1pr. em 16 de 
dezembro de 1963. 

Completada em -29 de outubro de 
1962, 15 de maio de 1963 e 23 de ahrU 
de 196Q. 

Membros (6) - partidO! 

J effer.son de Aguiar --- PSD. 
Lobã<Q. da Silveu'a _ de abril de 

1963) _·PSD. T' . 

G) 
Ruy Carneiro - PSD. 

'Benedicto Va.lladares - PSD. 
Para o estudo da situação Wilson Gonçalves (23 do ab,i) de 
do' CENTRO nCNICO OE !9ti3) ~ P&D. 

E R U Daniel Krieg",' - UDN. 
A ONÁ llCA E DA ESCO- Lopes da 038ta (29 de outubro de 
LA DE ENGENHARIA DE 1962) _ UDN. 
AERONÁUTICA, DE S JO- Milton Oampos (Vice-Presidente>: 

S .. DOS CAMPOS Heribaldo Vieira - UPN. .,. 
t:. Rui Palmeita. - .UDM . .~ 

Silvestre Péri.!es (23 de abril ti<! 
Criada em virtude do Requerlmen- '1963) , 

to n9 768-63, do Sr. Senador Padre Bezerra Nero (23 de abril de 19(3). 
CalaUl.nB, aprovado na sessão de 13 _ PTB. 
de no-vembro de 1963. . Afonso Oelso _ PTB,. 

Designada em 13 de novembrO de Nogueira da Gama -- PTB. 
1963. Barroo Oaorvalho _ P'l'B. <', 

. . , ' . AloysiO 4. Oe.rvalho ~.SId611~, 
Pronogada até !5 de dezembro de _ PL. ' .. -.4~ .............. 

1984' em virtude do Requerimellto I'1Ú. :l4em ele fi _ PL 
"' , .. ,.. " c, 



-

• 
Sexta-fdra 14 

J) Projeto de Emenda 
tituição /19 7/61 

à Cons-l L) Projeto de Emende, à Cons
tituição n 9 9/61 

- até 15 d~ dezembro de 1~ô4, pr 10 \ Menezes Pünente! - PSD. 
Req, 1.14~ 433, 2provad:, em 'LI de I .\idlon Campos - UD:-J. 

(QUE DISl~õE SOBRE AS !\lATt"!
RIAS UI\. C031PET'::NCIA PiUVA
TIVA DO SENADO,. INCljUiNJ10 
AS DE PROPOR, A EXONERAÇtiO 
DOS CHEFES DE MISSAO Df
Il'L01\IATIC.1\. PERMANENTE I!. 
APROVAU O ESTABELECIME"S
TO O ROl\-I.PIl\IENTO E O REA
TAMENTO DE RELAÇõES Dl
PI.Ol\IAT1CAS COl\"l PAíSES ES
'l'RA~GEIROS~ . 

dezembro de 1963. He;'ibaldo Vie~ra V'(;~'P,cs:dr!re 
IqU1~ MODIFICA O neCI:\rE De Complcts.da em ::9 de outub'(' Ge UD~. 

Dh.:c';tDll:-\AÇAO n:.$ HE:\DAS) 1902 23 de ab:il de U;:3 e 22 I'C JU- '\ Eur.co Rezende '23 de abri ,lJe 
• '.' ,-..l ,. lho d~ 1'd::;3. 1963,\ - Re:atot' - U-'-'~. 

Ele1ta em 20 ue n(j,e:nu.o ~e Bul,! . S,;,'crtl'e Pérc'''" ,"3 de h. . AL,mbroo _ PartIdos " . ....,.. ,tu~ II (.e I 19S~1 ~ P:esldente - PTB. 
Jeffer"on de Agu:ar - psq. I ;";ogue1l'a da Gama - PTB. 

- até 15 de d~zemiJ:'o de :962 p,~JO .-I Bar 'OS Can,aih.o _ P'l'B 
Requer.ll1e!1to 6ÔJ-61 ;1p:.J\'ado t'l1 14 Wilson GO:lçaires (23 de J.t'nl -.I€ Aloysio de Carvalho _ PL 
de dezembro de 1961: 18G31 - i?SD L d' . Ruy Carnc:ro _ PSD. .n:) e L.iates - PTN 

- ate 15' de dezemp:rD d.? 1963 pe;d b ti S·l D Jofia AgllpmO (23 de ao,'ll ri<-

aequerimento 782-62 ap:erado e 11 12 Lo ão a ] ve,:'a - P;:: UDN. .. .. il,!!)J) 

Prorrogada; 

ce detembro de 1962: ! qu,do M::mdm (29 de uutu')rO de D.1n.el Kr'je~er _ UDN. 
Ele:ta em 4 de outubr ode 19G1. _ até 15 de dezembro ce :964, '::'('10 I HHj2) - PSD (~-
Prol'l'og:lda: Rcquenment.o "'1.141-63 .ap"·ovaJo (:L:l Milton ?am~o.<; - UDN·

1 - até 15 de dezembro de 1962 pAIo :(' de dezembro de Hf83 HenbalG-o Vlf~lra - UD~. 
RequeJ'imento 307-61, apr. em 14 'le Lopes da Costa - UDN 

Q) Proj€·to de Emenda :. 
tituição 11 9 ~/62 dt'.:t:,mbro de 1961; 1Iembros (16) - ?ar~:dos JNIO Agrlpmo '23 de abril je -:9f:1, 

~ até 15 de dezembro de 193.3 ))(',0 Jefferson de .'\gu:ar '23 dE' .. 0:.1 - UD~ 
Req, 1.139-63, apr, em 10 de neZeUl- de 19GiH _ PSD. Eur,co Rrztnde In de aQl'll de 
bro de 1963, I Menezes Pimentel - PSD. 1~63) - UDN. 

C::nnpletada eu~ 29 de outubro ge Filinto Muller _ PSD. S:lvestre PencJes (:::3 de fibnJ d~ I 
1962 e 24 de ab-:ll de 1962. Guido Mondin 129 de oatu'):O de 1963) - PTB. 

Membros (6) _ partidOs 19621 _ PSD, Nogueira da G!:lma - PTB, 
Menezes Plmentel _ PSD. Ruy Carnerro (23 ele abn: de nô3 Sarros Carvalho - pTB. 

SO A!Oys!o de Carv(l.,ho - PL. 
Wilson Gonçalves (23 de' abrU UI,:! - P . M:guel COLHo _ pSP. I 

1963) _ presidente - PSD. Daniel Krieger (Relator) - O UN, 
Lobâo da Silveira _ PSD. Eurico Rezende (23 ti-e 2Q).'l} fie Cattete Pinhe:ro (2:1 de ij"f·ll·lI de· 
Ruy Carneiro (23 de abnl de 191:13) 1963) - UDN, :9(3) - PTN. R - :l~e 15 de deze:nbro de 19ü3 n,':o 

_ PSD. Milton campos - UDX. .. equcJ.mellto 787-62 :1'J[ov.J.do 'tl" 2 
de dczeo1J!"Q de E6':. ' '. J , 

Gludo Mondin I,. de outubro de . Heribald:> .Vieira - UD;\'. O) Prol'eto de En1ellda à Cons- at~ 1:) de ti 
}rt64) PSD RUI palmeua -UDN I ~ o - c,- e ... emlt'') de ;934 1 r O 

-EU'.I·C-O "ez'ende '23 de abril de Ama·ury Silva - 23 'de abd .de tituicao n, 1/62 d"eeqJue.lmenio 1 140 aplovaclu l!}l O 
.... • '... 'I;' elllOfO de !:;J3 • 

1963) - UDN. 1963) - PTI:1: j lOBRIGATORIEDADE DE CO:SCeR- CO:llpletada em 23 de 3'."1·1 
Daniel Krieger - UON. B~rros CaHan~o -:- PTB. o' SO PAH' . .;\ INVESTIOUIL\ E."'IIl HHiJ. v <.:e 
Milton campos lVice-Pre.sidellte) BA.ge,malro,~detopj(g23ueld'eedQab-::l 'c1B:f:63 CAR.GO fNIÇJAL [}J~ C.~r\t{ElH..'\. M. embl'o.~ _ Pnrt!c.os 

- UDN. cze r .~e II e.;.J E PROiBI('.'\O DE NO;\.lEACÕEb <l~ " ~ , 

He:tbaldo Vieim - UDN. -- PT~, I~'TEHI~'AS).· J ... l~,-,_(m de Agu 81' - PS. 
Lopes da C05ta _. UDN. Aloy61o de Carvalho - pr..,. \VILon Gonçalves (');:1 ele ... ' 
Silvestre Péricles •.. , .. ,.) _ PTB Lino de .Matos - p~, Eleita em 10 de majo de 1962. 19631 _ PSD. - aJdj de 
Vivaldo Lima - ?TB, prorrogada: Ruy. Carneiro - PSD 
Amaury Silva (24 de abl'il de 1963) M) P' E . Lobao da SilveIra - PEn. 

_ PTB. rOjeto de menda a Cons· _ até 15, de dezemb 'o de lH:32, r·elo Meneies Pimentel - P,sD 
Vaga do Senador Pint.o Ferreira tituição nÇ' 10/61 Req. 785-6:! aprovada em U àe :ie- psLDe!te Net-:> 123 de abril de 19!1J 

(2,i de abrll de 1!}63J - Rela!or zembro de 1962. 
Pl'B. (APLICAÇAO DAS COTAS DE 1:\1- - até 15 de dezemb,'o de :E'd3 pejo Milton Campos _ UDN 

Aloys:o de carvalh'j - PL. POSTOS, DESTINADAS AOS .\!U- Req L 144-63, aprovado em 10 df' de- He}'lbaldo V!eirrl _ UD~ 
Lino de Matos - PTN, l\'ICiPIOS). zembro de 1963. Joao Agnplllo (23 de aUr 1 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 8/61 

(SÕBRE EXONERAÇAO, POR PRO
POSTA DO SENADO, DE CHEFE 
DIl MISSAO DIPLOMATICA DE 

. CARÁTER l'EItMANENTE). 

Eleita. em 5 de outubro de 1961. 
Pl·orrogada: 
_ até 15 de dezembro de 19'1.2, I)ele 

:Reque:imento 608-61, aprovalf.{/ em 14 
de janeiro de 1961; 

- até 15 de janeiro de V;(JI, pelo 
Requerimento 781-62, aprova.!.? em 12 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
10 de dezembl'o de 1963. 

COmpletada em 30 de março de 
1962, 29 de outubro de 1962, 2, .!Ie 
8bril de 1963. 

Membros fI6) _ Partidos 
Menezes Pimentel> - PSD. 
Ruy Carneiro (23 de abril de 19S3) 

- Presidente - PSO. 
Lobão da Silveira - ,pSD, 
Jefferson de Aguiar (23 de abril de 

1963) - PSD. 
Guido Mondin (29 de outUbro de 

1962) - PSD. 
Daniel Krieger _ UDN. 
Eurico Rezende (23 de abril de 

1963) - UDN. 
Milton~ campos - UDN. 
Heribaldo Vieira (Vice-Presidente) 

-UDN. 
Lopes. da Costa - UDN. 
Vaga do Senador Pinto Fe:rrelra 

(23 de abril de 1962 - Rela tor _ 
PTB. 

Bezerra Neto <23 de abril de 19(3) 
- P'I'B. 

Amaury SIlva (23 de abril de 1963) 
-PTB. ' 

. \ Vivaldo Lima - PTB. • ' • .] -
.,\lo-y,sio de Carvalho - PL_·.l 

. LIno. de Mat<Je - PTN. ' 

Eleita em 28 de dezembro de ~202. 

Pl'orogada: 

completada em 23 de abril de :!liJ;". _ UDN. ' rie .9;3 
)1embros _ PaJ'tldo:: Eurico ::tezende (23 de I d 1963, _ UDN. ao;·) e. 

_ até 15 de dezembr-o de 1963 pelo Jefferson de Aguiar - PSD. 
Req. 783-63 aprovado em 12 de dt'- WilGon G~nçalves (23 de J.oril 
zembro de 1962. ·1963) - PSD. 

_ até 15 de dezembro de 19ô4 pelo Ruy Carneiro - PS, 

{??njeJ Kr1e~e~ _ UDN 
de: ';"':hestl'e Pel'icles 123 d anJ';] ú' 

11963' ._ PTB. e 
NogUeira da G?ma _ PTD 

Barros Carvalho _ PTB' 
Mero de Sã - PL 
Aa)·[io Ste.nbl"uch _ .\1TR 

Req. 1.142-63 aprovado em 10 de (jU~ Menezes Panentpl - ?SD • 
tubro de 196-3, • Milton Campos - tJDN. I 

Completada em 30 de março de. Heribaldo VieIra - UDN, 
1962. 29 de outubro de 1982 e ~ de EUrico Rezende (23 de ab·:--il de 
ab"il de 1963 1963) - UDN. . R) P . 
'. João Agripino (23 de abril de H163 I rOJeto de Emenda à COll"-

Memb:OS (16) - Partidos . P ·d t . -- Vlc.e- l'eSl en e - UDN. tltuiçi:o Il'? 5 '62 
Jefferson de Aguiar _ P8D. Damel Kl'leger - UDN. 
Wilson Gonçalves (23 de i-briJ de Silvestre Péricles (23 de abril de (DlSPüE SOBRE 1\ E:\'TRI7G'\ AO" 

1963) _ PSO. 1963) - PTB. Z .. IUNICí(l[OS ~E :!3'~; li" '·'H-ré-
Ruy Carneiro _. PSD. Nogueira da Gama _ PTB. CADAÇAO oe ; ESTADO·S QU~N~ 
Lobão da Silveira _ PSD. Barros Carvalho - PTB. . DO EXCEDEU. AS UEr\DAS ~IU. 
Guido Mondin (29 de outubro de AloySiO de Carvalho - PL, NICIPAIS). . 

1962) PSD Aurélio Vianna (23 de abril tle El·t " - , el·a em 13 de setembro de . o '2 Milton Campos _ UDN. 1963) - Relato: - PSB, l~O • 

Heribaldo Vieira _ UDN. Pl'orl"Jgada: 
Lopes 'da Costa - UDN. P) Projeto de Emenda ~I Cans- - at:é 15 de dezembro de 1933 pelo 
João Agripino (23 de abril de 1963) tituição 119 2(62 Requenlllento nl) L 147-ti:~ aprl.J;/~dQ 

- UDN. ent 12 Ide dezembro de 1962' 
EuriCO Rezende (23 de a.bril de (I:\1"STITUI NOVA DISCRIl\-II~,-\ÇiiO - a~é Ir, de dezembro de' 1964 oeio 

1963) - UDN. DE RENDAS EIU FAVOR nos Requeumento 1.147-6 3apl'ovack,· <'fi"! 
Silvestre pérlcles (23 de abril ce lUUNICiPIOS). 10 de dezembro de W63, 

1963) - P'I'B. Eleita em 23 de maio de 1962. C:>mpletda em 23 de abri. de t~ti3. 
oNgueiora da Gama - PTE. MembroB - pan. d j~ 
Barros CarvaIro - l?TB, Prorrogação: Jefrerson de Aguiar - P!:'I-J 
J~saphast Marinho <23 de ebril de _ até 15 de dezf!mbro de 1963 prJo ~uy~ Curnelo - P.-D 

196 ) - . lego Requerimento 73,j-62, aprovado t'm 12 obao dfl Slvelll - P~D 
Aloysio de Carvalho - PL. d d b' d' Wl1wn Gor,çalve.<; I~J "c 3b'.·,·1 de 
Lino de Mato _ PTN e ezem;o e 1962, 1196:1) _ S . 

s ... . _ até lo'de dezembIo de 1964 .,do P D. 

P . 10- d d b d M.~nezes P:mentel - P:e.,:.a·ente 
-- IReqUel'imento 1.145-63 aprovado' cm Lelte Neto -234 (3) - PSD 

N) rOleta de Emenda à Cons. e ezem 1'" e 1953, . Milton Campos _ UD.\' 
tituição n9 11/61 l~mPletada em 23 de abrIl de Heribaldo Vieira ~ UDN, 

(eRIAçAO DE NOVOS Membros _ PartIdos 

. .Jefferson de Aguiar _ PSO. 
Ele.ta em 28 de ma.rço de 1962. WIlson Gonçalves (23 de ab:Jl 
PrOl"rogaçâO: 1963) - PSD. • 

Ruy Carneiro - PSD. 

.Jos.aphB:t Marinho - 12J.463) 
/Ice-PresIdente _ UDN 

Dan:el Kr~eger _ U UN , 
Vag!l do Senhor Plp10 Ferreira. 

de Eul'lcO Rezende C23.4.(3) _ OUN 
'26.4.63) _ PTB. • 

l\lUNICíPIOS) l . 
- até 15 de dezembro de 1963 pelO Lobão da Silveira -~PSD. 

Req. 794~62, aprovado fID j2 de dt- LeIte Neto (23 de abnl de 19~3) 
~9iI1bro de 1962.... ___ ,.. - P/W. . , 

Nogueira da Gama - PTB 
Barros Carvalho _~ PTB -
Mem de Sá - PL . 

"""l!! r Miguel truta (23:4.63). E'SP. 
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$) P.'"oj,'Y;·o de t!l1enda à COI1S
ti' .. !UÇ:1Q nÇ 6 [62 

ZiJve.'$tre Pc~ldes - PTB Y) Projeto de Emenda "à Cons-\ Bez('l'ra Neto _ PTB 
ArgeUlll'O de p:gl.te:recl:o - PTB Edú:mndo- Levi _ P-rB 
Ellrico Rezenôe (23.4.63)- _. UDN tituição n'? 5/63 A!'gemiro Figue!redo _ PTB 

,.'\!ll~.L_:2;·L\ "AnA Q"UATno o NIJ
lH.~<.:.'0 Dl~ UEVi;:'E%EwrAN'l'l!:~ 
UOS'. ;;:::::'i't'\;.]t):; E DO I}tS'l'RITO 
l"fÇDI':.i1f':t.L ~:o ~-,.. ..... DDI, 

M:i1ton campos - UDN " '. • Melo St" a PTB Da.ulel Kl'ie"êr __ UDN UHSI õ(': Sol.nE O l!\WOSTO UE \ ~ g',,-
Jm~"'\ul.t ~,'.~rinho _ ,o,em Le".enAA VI'SO'\3 E CO'ÇSiG~AÇoEd Eurico Rezende f23.4..63) - UDS 

..,.... - .\ - ~ A:Oybio" dp. Carvalho - UDN 
A:OyS'{J de Carvalho ,- PL D~!õLgnada em :n 5 03 Afonso Arinos _ UDN 

V) P' '0." d-~: d" C Pn,:·:(J:~lld3. R:tI :512.64 pelo Re· t .fiJsap~at Marinho - Re:ator 
rvl ... ~o e _,;'"H'H1 ... a onS-iquerim!"'nto- OJtn.2ro 1.15"4--63" apro_1S"m ~~gen9-a. 

titu1ção ,,9 2/63 i v'do em 10 1''-63 ' 'A.".Uo Vtaana - PTB 
Jú::o Leite - PR 

- ate, i5, 12 a3 pelo neq'ler'U)=nto 
'7{1,).~2. 1~;1 o",uco em 12.12.G2; (DIREI'.!'O l}E PTIUpnIEDADE) 

- a e I;) i~ ~4 phO rrequer;ment.o, ,jJeslgnados em 23 4.63 
j"HHiJ, ,ap:":'v9C:O em 16.12 63. ~ Prorrcerada' 
c.:VltljJ,e"lda em 23, 4,q-3.· I _ Btr::" 15 12 64 pelo Rt..,uerimp.oto 

~1t'nbros - pal'Udos 1.151·63. aprovado em 10.12,63. 
,1<>fff'r'on d" A3uinr _ PSD L'.1embros - partidos 
:R,l.\! C.lrnelro _ PSD Jeffl'I'.')Jn de Aguiar - PSD 
L.~J.'\o Ou $ .. vf}ra _ Relator Ruy CJ..miro - Przsldt'nte - PSD 

P ,:;) Lobão 1:1 Silveira ._. PSD 
\~ ,,~,on Gonçalves 123 4 63\. VT~:.:'O;l G!'r:.\·,~.\es - PSD 

P::.LI Menezes P.mentel - P~D 
.\'L!V',:tS p, m2n~el _ PSD Herib31c.o Vie!nl - Vice-Presiden-
!Ir:! .1ton C"3.rapJs -UDN' te - ?SD 
H:::r.lJ~ldo V~2.:ra - UD.:-I Ame:ury Silva - PTB 
J_"s:lphal. :~ia~inho - (2:1 4 63) _ BeuITa: Nelo - PTB 

UDN Vl.,.p.:J. do SenHdor P:n:o Fei'-
D,lní~l Krlegef _ UD~ re!fa _ PTB 
Eu:icu neLeu::!-e - ,'MA (3) -:- Vi- Silvestre Pérlcles _ PTB 

ce-Pr?,,~dente - UDN Artur VUgillQ - P:TN . 
',. Vfl'i;":l do Sen:<dor p:ntü Fel""reilo EU1':C:) flE!?2!lde 123 4 63) - UDN 
(21 4 63' t - Pl":!sl:i::-ntE - FTB MBto'l G::1mpos - Relator _ UDN-

Ko\!,ueirn dq Gama - PTB João Agripino - ÇfDN 
B9.~rD;: Ca-rv",ho P'l'B Josaphat Marinho ~- Sem Legenda 
~1em de Sã - PL A:oysio de Carvalho - PL 
,Júiio Le;:3 \~3 4 531 :... !'R 

T) Projeto de Emenda à 
. titllição nt? 7/62 

" '''''i) Proieto de Emenda à Con.: 
.... ons- titl!ição -nÇ 3/(13 

tltEYOG.\ A Er,l~NDA CO!'o;"S'fITU-
{~!ONt\lJ NQ 4, Ql1E T~STITUHl O 
sI'3TEr,1ti Pt\itLA~<mN'[AH OE 
G()Vf~l"n~;o E O t14'í'. 61 0'1\ ("O~S-
'l·!Tlr.:Ç~".iO FED:Z::'AL. DE 18 DH. 
SE'fE:";lB1l0 DE lSHl) , 

ID1Sl~ÕE sõtntE A AD;\1JNISTR.'1":'· 
ÇAO no D!STRITO FEDERAL E 
MAT';';-'t1A DA ~ COMPETt';NCiA 
PIUi'jj,Tn7A DO SENADO). 

Oes'gnn1.J em 2 5 63 

Ele!t'll em ti 12 62 

Prorrogada a:..e 15 12 64 pelo Re
quenmento L 152-63. aprovado em 10 
üe dezembro de 1953. 

Pl'orro"ac1a: 
. - ate"' 15 12 63 'pelo Rcqucriment,o 

791-6~, aprovado em 12 12 62; 
. - até 15 12 (i4 pelo Requér1mento 

• J l-19-63 apl'o'r'a-da em 10,12 63. 
...... Compiel.?~da em 23.453, 

Membros - partidos 
JeUê:'scb de Ag-uiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
L.obão .:ia Silveira -' PSD 
WiiSOD Goncs!vE"g - PSD 
I.~t'neze:S P .mente1 _ PSD 
Leite Neto - PSD 
Amamy Silva - f"l'B 
Bezerra Neto - PTB 

Membros - P.1rtidcs 

Jõ:fferson de Ag:l,ar""_ P~D 
R.UY Carnc:ro, - PSD 
p",u.l"O LuC.oy!cO - PSD 
Wil.son GonÇ3~ves 123 4 G:n 

'" Vna do Senador Pin '.0 Ferreira 
- PTB 

PSD 
Benedito Valladares - PSD 
!'vl~ne~es P:mentel - PSD 
MiltOn Campus' - UDN .. 
Herlbaldo V;eira - UDN 
Eurico Re~endé 123 <1 bin '- UC)] 
Daniel [Crleger _ ODN 

Va,g-n 'do SênaC\or 
~aJão !Vice-Presldente} 

Va2;a 00 SenRdor 
SIna.]' _ pTB 

Eduardo 
- PTB 
Eduard.o' 

Eurico Retenc.e - P;r' :lente 
Milton Campos .:... 'tJDN 
DanIel Krrei!er - UDN 
Aloys]o .de Carvalho - PL 

. Josapha' Mar!nho - Rela t.ar 
S~m L.egenda 

Co-

As-

João Agripino /23 4.631 - UDN 
Am.aury Silva 123 4-,53} - PTB 
Nogueira da Gama _ PTB 
BrllToa Carvalbo - P'TB 
Mero 'de Sã - PL 
Raul Gittbertl - PSP 

X) Projeto<;le, EmendaJ~ Con.
_ tituição ,,9 4/63 

U) Projeto de Emenda 
tituição- nÇ 1/63 

à Cons- (CONCI:.DE IMUNIDADES AOS 
VEREADORES) 

Oe~i&uada em 20 ~. fJ3 
(TRABALHO pE l\tUU-J[RE~ E i\'lE· Prorrogada até 15.12 64 pelo Re~ 

NOCES E" T~ABi\('!IO EM lN- iluerimento numero 1 153-63 aprova ... 
DUS'fRIAS INSALUBRES) - IdO em 10 la,63., . . ' 

Designs.da em 23.4..63 Membros _ pal'tWos 
Prorrogada até 15 12,64 pelo R,e- Jefferson de Aguiar _ PSO 

(tuel'iinento 1, ~50-63, aprovado em 10 Ruy Carneiro - PSD -
de d.ezembro de 1963. \ Lobão da Silveira - ?SD 

• Wilson Gonçg.1VêS - PSD 
Membros - pa,!'Udos ~ t'3;ent.::.es Pimentel _ TSO 

Jefferson d~ A:;u1ar - p~p Leite Neto - PSD 
Ruy CarnelTo - PSD Amaury Silva __ PTB 
Lobão da Silveira - PSD !3pzerra Neto - P'TB 
Wl1son GonçaIves - Rela.tor .• , Vaga do senador pinto Fsneira 

PSD - PTÉ 
Menezes Pimentel - PSD Silvestre Périeles ..".. PTB 
Leite Ndo _ PSD P rja\.herto Sena -, PTB 
Amaury Si1\'a _ PTB, E:.trlco Rezende ,(23 4 ml;) ........ UON 
Bezerra Neto - Vice·Pre51dente Milton. Campos - UDN. 

PTB JDão Agriptno - IJDN 
Va<1a do selUdcr Ptllto Ferreira 'Aloyslo de Carvalho - PL 

PTll"' Josapha-t Marinho - Sem Le{Jendll. 

f 

.:\lenlliros _ Partld03 

Jef!.~rs.ol1 de Ag,uiar - PSD 
RUY Carne! J _ PSD 
Lobão da Sil~'eira - PSD 
Wilson GO!1~,<;,l'{.e.s - PSD 
Men:.?7es PUllcntel - PSD 
Leite Ne·o - P3D 
Amaury SilVa - PTB 
Be7frra Neto - P'I'B' 

'" Vaga do senador Humberto 
N ,~der - PTI~ 

Argemira df~ F'igueiredo 
Eurico Ren'nde - UDN 
Mi!too Os mpas _ UDN 
D3n:t'l Kr.egel' _ UDN 
A:oys c de Carvalho - PL 

PTB 

. JO-S..'1pp:at. .M,atinho - Se mLegenda 

Z) Proieto de Emenda à 
titui9ão n9 6/63 

Cons-

co:.nSS'ÕES 
PARLAMENTARES 

INQUÉRITO 
CRIA!l.t\S DE. Arô3.DO CO':U o 
A~T. 53 DA ('P·~7iTUif'.\O li: 

. o AUT, 149, AU.~D:'\ A, DO fiE
Gli.\-lENTO INTERNO.' 

1~} Para apurar a af"lulsiçao, 
pelo Covêrno Federal. dos 
acêrvos de concessionárias' 
de serviços púbHco.s e a 

'importação de- chapa. de 
aço para a Cía Sideriir
gíca Nacion ai , 

f1NEJ.EGIBILIDADE) Criada pela. Resolução número ll. 
. de 1963. assinada pelo Senhor NeLson 

Designada em 2.10,03 Maculan e mais 28 .. Senhotes ·Sena .. 
prorrogado a te 15 12 64 pelo Re-} dores nlpresentrlda em ZO de maIO de 

q11erimen:o número 1.156-63, aprova- 10'63)" • , 
do em 10 12 tiS,' DeslgnaOl1 em 31 de maIo de 1963 

Membros - partidos' 1- Pra?o - 120 días, até 28 de sp,· . 
Jefferson d'~ Aguiar -.- PSD tembra de 1963, . . 
Ruy CarneIro _ PSD Prorroga.da:... 
Wilson Gonca.1ves _ PSD - Por ma,1S 120 dIas. ,em virtude 
José FeUcirdio - PSD da aprovação do R.equerImento nú .. 
Wíl.lfredo Gurgel _ PSD merp 656-63. do· SenhOr Senador João 
Aro'emlro de Fio-uefredo - PTB Agrlp~no, n;J sessão de 18 de se'em'" 
Bezerra Neto ..:: P1"'B bro de 1963 121 boras), 
Silve5tl'e Péricles - ?Ta -:- ,,"01' reais um R!lO .,cm Virtude da 
Edmundo. l..,e'Vi _ PTB aprovação do Requerimento nú:i"letO_ 
Eurico Re~'ande _ UDN 1 173-63. do _Senho:" senador Leite 
MíIton Câmpos _ ÚON Neto, na ses...~o de 12 de dezembro 
Aloysio de ,carvalho ~ _ UDN de 1963 
Aíotl50 Arinos _ ODN Membros - Partidos 
,Tosaphat Marinho - Sem Legenda 
Raul Giub,~rti:.:... PSP 
JNê LeIte - PR ,--

2-1 Projeto de Emenda 
Constituicão ,,9 7'63 

t' ' 

à 

tTRANSFERENCIA PASA A RE
SBRV.\ no i\ULITAR D.\ ATIVl\ 
Qm; SE CAmlIDATAR A CARGO 
m,ETIVOI. 

Designada em 2.10.63 
prorrogada a tê 15 12- 64 pelo Re

querimento número 1.156-63. apNva-
do em 1012.63" , 

'. Membros - parUdos 
Jéffersou de Aguh.r - psr 
Ruy Carneiro - pSO . 
Wilson GOt1ça!ves - - PSD 
José Feliciano - PSD 
Walfrcoo GurgeL - PSD 
Argemlro de Figueiredo - rTB 
Bezerra Ne·o - PTB . 
Strvestre péricles '-' PTB 
Edmundo- Levi - PTB. 
Eurtco Rm:ende - UDN-
Mllttlp Campos - ~ UDN 
AloyslO de Carva.lho - PL . 
AfDnso Arinos - UDN 
Josa-phat 'Marinho _ Sem Legenda 
J,úl1o Leit!) - PR 

Z-2 Projeto de. Emenda 
Copstituição "ç 8/63 

.y 

Jefferson de Agula,l' - PSD 
L~!te Neto (Presidente) - PSD 
NelSOn Maculan - PTB 
João A9:ripino tRelaton - UDN 
JosaplUt _Ms.rinho - Sem .Legenda 

Para apurar fatos, aponta
dos da tribuna do Senado 
e outr~s, relaç'onados COm 

irregularidades graves & 

corrupção no Oepartal1,1en. 
to çie Correios e Telégrafos, 

Çriada pela Re.so~ução numero 32 
de 19~. assinad:1 pelo Senhor' Jef .. 
ferson de AgUiaI e mais 33 Sa-uhores 
Senadores 1 apresenta.da na se...<:sâ-Q de 
30 de outubro de 1963). 

Pra.zo - até o fim da. sessão leg"ta:· 
l.attva- de '1963. 

Prorrogação por 90 dios (a.té 15 de 
março de 1964) em virtude do Re· 
q_uerimento númerO 1,15-3-63 do Se· 
nhar 8m3 dor Wilson Gonça!vea 
1)provado 'na sessão de 10 de _ dezem .. 
!lro de 1963 (21 301. 
•. Designação P.ID 6 de dezembro. de 
1963. 

Membros !li) - Part.idoJ. 
Jefferson de A[!ular - PSD 
Leite Neto - PSD 
AttlUo F-ont.ann - PSD 
WllsoD 'Gonçalves - Presidente 

PSD ~ 

·Artur VirgUio - P'T'B 
Bez-errll N"~to. j8 11.63 - Vice-Pre-

Prorrogada até 15:12.64 pelo ,Re- side-nte __ PTB 
que:inlel1~o númerO 1.15.7--63.. aprova-I-' Mello Brãg.a _ P'tB· 

(AU:rONO)UA DOS; ~IU"'WjPtOSt 

esignada em 22 10 63 

do em 10,12.63. João A!riniuo ~ UDN 
Membros - Partidas . Dante! Krte~er - UDN' 

, JeUerson de Ag-túar - PSO 'EUrk.o Ftf7,ende /2'~ 4 ~3) _ I1DN 
Ruy Carneiro - psn.· ! Aurplio VlannR - PSB . 
Wil!:Qn, Gonçalvf'..5 __ ~ _ p. ~D Se("r!'"L~r!C1' -., A'!Xil';H' 1: " ..... i-.;tativo. 

•• 1o.. .. é Fe):,':ano."- PS.D Pl7-~ ',1 ~ ~ef P,1S50S. Dwt~s. . 
Lobão da SU\'etra - PSD Reun:ões: " .........•. ·.~ ........... _I 

, 



ES'TA[)OS UNIDOS DO BRASIL 
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A~O Xlx - N.' 33 • CAPITAL FEDERAl. 

. 

CONGRESSO NACIONAL 
/ 

PRESIDJl:NCIA 
2.:' sessão C"o14unta da. 1:' ~cs~ão legislativa extraordinária da 5,fI, !e~tslalUl" 

Em 20 de fevcreil'O de 1964 às 21' horas e 30 minutQs 

ORDEM DO DL\ 

Veh pl":,,,'dPrV"aI (tlltaD no Pl'OjEto de Lei nO 2.182 ts-60 na Cimara dns DC'put H.hS c {.," :11 59 n,) Sena,l,), qu~ f'~fflbt·l('(e pra70 par:!. O pr'·vI .. 
mento Çhi I'Drb'~" ptlhliro;> 'Lcndo RelatórlO, sou H," 1-64, da C\lmis"lão Mi<;taJ 

SEN'ADO FEDERAL 
"T.A. DA 32~ REUNIÃO, EM 14 de "'/4,,0<, lül"ior<s; de Educaçá4 

DE FEVEREIRO DE 1964 ; e Cu IU'a e de Finança,. 

t rob os as. ma t' 835 dr 1:}'~: d.1B Co- , 
missôcs de Segurança NacIonal e de , 

i 

Vo' ação, em tWIlO ún~1!o rio Pro-
I -2-

Finanças. 

PRESIDi:NCIA 

.DO SR. ADALBERTO 

As 14 horas e 30 
acham-se prE':,ent.es 00 
nndo','ei): 

SENA Votação, em turno ún:co, do Pr~ I 
,pto de- 1Jecl'e!,a Lt"g}slati"o Il I 14, ce 

5 1063 411.' 5-8, de 19G3, na C;im~H'O.) 

minutos jeto de Lei do Senado n 9 4, de 1960 
srs, Se- que autorIza o Feder E~ecut1vo a 

Vo' - t ! d ; 'lHe aprOva, o;:; textos da Convemão 
~açao, em -urno un co, o Ré' ~ . 

querlment.o n51 1 ':{15, de 11:163, pele relat:va a pl'oteçao dcs tr'Jb~JhilC1o-
res contra radiações ionizantes, 31]0-emitir selos Cl,,/memOl'attvos do cln .. , qual os S1's. Senadores Artur Vlrgll":o 

I tad-l pela Conferencia !ntel'nJcwtial 
Ad~1.1bnrto Etna, 
V.lYa ldo Llma, 
Joaquim Paunte. 
Meneze'3 Pimentel. 
lIeribaldo Vieira. 
Ouido Mondin. 
Mom de Sá. (7). 

quentenario .da fundação da Pl"elazia <Lider do P'IB1, .&.uros Carvalho 
do "Alto sol1môc.,", tendo- Parecer (Lider da MalOl'.ftJ e Lmo de Matto,~ do Trabalho, em Genebra. e da Con-

"d ~'enção para revLsâo parcial das Cc·n ... o,"" 833, de 1063, da Comi.s:.ãc de Re- (oU! er do Bloco das Pequenas H-cpre-
Jm;âo, eferecendo a t'wação do ven. sentações) solicitam urgêncIa, nos venções adotadas pela mesma Con-
cldo em V' turno, têrmos do artigo 320, n.\' 5-b do Re. fCJ'encla, tendo Pareceres fat;orar·s;;;, 

I _ 3 _ gimento tntelno. para o Projeto de ~ob m. 312, 843, 841 e 845. de 1963, oos 
Decreto LegislatIvo n,9 44, de 19U3 COmls~ões O SR. PRESIDENTE, 

A ltsta de presença. aCUsa o com· 
larecimento de 7 sra. Senadore..s. 

votação, em .:segundo vurno, do Pro· 
jeto de Decl't"to LegIslativo n," 40. de 
J963, ol'.ginâr10 da Cânlara dos Depu
tados (D,9 7·A, de 1963, na Casa de 
crigelU) que aprova a Com'cnção 

que conec-de arustla a08 mem'J:'os da de- Constituição e J1Lt'ra; 

llão há número reglmental para 
Fôrça Policial do !-Vo G;'õIlde do _ de Leg1slaçlí.o SOClGl; 

.bertura da. sessão. 
Vou encerra.r à presente rf'uniáv. 

~esignand() para a próxima sessão, 
• segujnte 

OROE'l DO Ou. 

Sorte. 

r -6-

Onica sôbre Entorpecentes, assinada vctação. em primeiro turno, do 
em NOva York, a 30 de r.wrço de 19tH, Projeto ele Lei do denz.do, n.Y 83 dt 
t~ndo Pareceres, sob ns, 806 a 808, de 1963 Ide autor:a d') Senhor Senador 

VOTAÇAO 1963, das Comissões de; ConstituiçáO AI .hur Virgillo) que dispõe sôbl'e m. 
e Justlça, pela constitucionalidade e deniza.ção D. Sel' Cll:ncedlda, em caso 

. - 1 - luridie.1dade; Relações Extertores, fa- \.le rescisão do contrato de traba,lh0 
/ 

V{)taçao,- em turno únicO, ao Pto- vorável e saúde, favorável. ~iem justa. ca~a. antes do emprega-
teto de Decreto Legislativo n.9' 29 dI' _ 4 _' jo completar o pertct'lo de doze me· 
1963 <O," 23-A-3, na Casa de origem) <:;es de serv1ço, e dá outras provid~ll-
que aprova. o Acõrdo BásicO de Co. Votação, em turnl único, do Pro- elas, tendo parecen~& sol> (s us, 74d 
operação Técnica ent,l'e os Est.a-<!os' jetlJ de Lei da Câmara n.' 112, de e 744, de 1963, da·: c.;om's::;õe.s de: 
Unidos do Brasll e Isnel, concluldo 1963 (n.~ 3,40B-B-61, na Ca~a de orl- Constitulção e Justiça favorável com 
em RecIfe, em 12 de março d.~ 1962. gem) que reverte ao serv[ço Ativo de a emenda que oferece de n.'1 l-CJ, e 
tendo Pareceres favoráveis sob núme- Exército o Tenente-Coronel Rubem de Legislação Social, fnvorâvel ao 
rc.a 799, 800, 801 e 802, da 196.3 das Ribeiro dos Sant.os, e dá outras pro- projeto e à emenda do. Com:ssão de 
Comissões: de Constituição e Justtça; vtdêncIas, tendo Pareceres tavorave!1l C<:nstltuição e Justiça.. 

- de Relações Exterwres; e 

- de Saúde. 

-8-

Votação, em turno único, do Re .. 
q,uerimento n,9 4. de 1964. em que o 
Senador Vasc<.oncelcs T6r1'es solicita. 
rrau.scr!ção nos Ana~' do Senado da. 
~arta pela. qual o Senhor Presiden te 
je' República eonv:dou o Pre.s!dente 
da República Francesa pnra visitar o 
BrasJl, e da respectiva resposta. 

-9-

Votação. em turno tlnleo, do Re
:}uer1mento n," 3, de 1964, pelo qual 
os 51's, Senadores Vasconcelos Tór .. 
res ~Lfder da MaIOria em exercício) 
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" Slgefl·edo :,acheco (Lider do PSD em 

exercício) e Aurélio Vianna (Lider. 

do Bloco das pequenas Representa-
. çôes em exercíciO) ~ solicita·nl urgê~-' 

c::la, nos têrmos do a.rtigo 326, n.9 5-c 

d.o Regimento Interno, para o Pro

jeto de Lei da Câmara. n.9 127, de 

1963, que dispõe sôbre Q remunere.(".ão 

de profission.ais diplomadcs. em Enge

llharía, Arquitetura e em Agronorl).ia. 

-10 -

. . votação, em primeiro tUl'no. do 
Projeto de Lei do SenadO, D.'.' 137, de 

1963, de autor;a do Senhcr Senador 

:M~rt.in5 ~unior, que autoriza o POder 

l!:xecutivo a emitir selos' comemora

tivos do centenário doa Assoc:ação Co

mercial de Pará, tendo pareceres ra~ 

'Vorâ"e!s sob 0.'5 ns. 758 e 759, de 1963 \ 

das Comissôes de Constituição e .J l-l.5-

t~ça e de Finanças. 

-11-

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE 'IMPRENSA NACIOi~AL 

DIRETOR GE~AL 

Jl.LEERTO DE BRITO PEREIRA 

Cl--IEFE co SE.RVIÇO DE PUBl.ICAçÕes CHEH'E DA SEÇÃO OE "'t;"OAc;:,ÃO 

MURILO FERREIRA AL VH FLORIANO GUIMARi\ES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
sEçAo 11 

ImPresso nliS oficinas do Def;2rtamento ele Im!=u:nss Nac10nal 

BRASÍLlâ 

ASSINATURAB 

REPARTiÇõES E PARTICULARES FUNCIÓNARlOS 
• 

Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre . . . . . . . . . . . Cr$ 50,00 Selllestre ... ' ....... Cr$ 89;00 

Ano . - - ............. Cr$ 96,00 Ano ~ --........... Cr$ 76,00 

Exterior Exterior 

Ano . . . .. . . . . . . . .. . Cr$ 136M Ano o ••••••• ' ••••••• CrS 108,00 

- Excetuadas as para o exterior. que ~;er.ãQ sempre anuais, as 
~.ssinat.llrag, poder ... ,se~ão tomar, em qualquer época, por seis meses 
ou um all(J. . . ~ .'. 

-.. A fim de Jlossibilttar a remessa. de valores acompanhados' de 
esclarecimentos quanto tà. sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
à remessa' por meia de Cheque ou vale postal, emitidos a favor do 
Ttsoureíro do Departamento de Imprensa Nacional. 

Votação, em turno ún'co, do Pro
jeto. de ReS{)IUçã~ n.9 1, de 1964, de 
au~orla da Comissão Diretora, que 
aposenta a Taquigrafa~Revisora, A:
cinda Trivelinb. no cargo de Direto
ra, 'PL-l, do Quadro da Secl'e~aria J 
do Senado Federal. \ - Os suplementt's 'às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos 

ãos assinantes sômenle mediante solicitação. 

- 12 - _ O custo do n-úmero atraJ>ado será acrescido dei Cr$ 0,10 8
f 

por 
Votação, em tumo único, do Pl'(- exercício dúorrido, cohrar .. se-ã~ mais Cr$ .O,!iO. 

je~o de Decreto-LegislatIvo n.o 21, de 
]963, origin~rio da Câmar(l dos Depu- UI) Silva,' FI esidente da Petrobrás S. f{'riU em 5 de fevereiro do corrente 
rodos (n.9 167-A-62. na eMa de 01':- A., em caráter oficial e -,publicada em ano, Q requerimento de Leonel Aina~ 

oi ro de Mpdetros, Auxiliar Legislativo, 
gem) que aprova o texto do Acõrdo ~c de janeiro do ano em curso.- PL~10, solicitando prorrogação· de 30 
que institui O Centro Latino~lÜneri- (tr1llta) dias de prazo para ·pOsse no 
cano de F'lsica, asslnado pelo Brasil I • - 14 - cargo de· Locutor de Radiodifusão, 

.e vários paisf"s, no Rio de Janeiro, a . \rctação, em turno único, do R-e- PL.IO, cr:ado pela Resolução número 
38-63, pa.ra, o qual foi nomeado por 

:26 de março de 1962, tendo Pareceres quel·imento D .... 7, de 1964, pelo qual Ato da Comissão Diretora de 8 de 
tavorâvé'is, scb ns. 819, 820, 821 e 822, -o Sr. senador Melo Braga solicitá'" a Janeiro de 1964. 
de 1963, das ComsiEÕes: de Com ti- transcrIção, nos Anais do Senado, da secretaria do Senádo Federal, em 

entreVista do General Albino Silve.. 

( 

Fevereiro oe 190~ 

Comissão Diretora de 8 de janeiro. 
,de 1964. 

::.ec;:etaria do Senado Federal em 
7 de 'fevereiro de 1964. - E~and-r(). 
lIfendes Vianna, Diretor~Geral. 

O Primeiro Secretário, nos têrmo'!' 
do art. 88, da Resolução 6-60, defe ... 

I 
riu em 13 de fevereiro' do corrente 
ano, o requerimento de Antônio Au .. 
gusto Gentíl cabral, Auxiliar Legisla ... 

,tivo, PL~lO, solicitando pr'Orrogação 
de, 30 (trinta) dias de prazo para 
pos!;e no cargo de Noticiarista de 
aadiodiflisão, PL~8, criado pela Re
solução n9 38~63, para õ qua.l foi 
nomeado poi' Ato àa Comissão Dire ... 
tora de 8 de janeiro de 1964 . 

Secretaria do Senado Fe.deral. em 
13 de fevereiro de 1964. _ Evandra 
Menaes v.anna, DiretQl' Geral. 

. Atos do Diretor-Geral 
PQRTARIÁ No 6-64 DE' 8 DE 

JANEIRO DE 1964 . \', 

o Diretor. 'Geral, no mo das etrl-.. 
buições .que lhe confere o art. 136, da 
Resoluçao, 6~60, resolve designar Ar ... 
f..hur . Levy Se·queira Schutte, Reda .. 
Lor de Radiodifusão, PL~4; do Quadra 
da secretaria do E,~nado Federal, pa. 
ra exercer e.. funçao de Chefe da.. 
Seção de Divulgação do Serviço. de 
RadiodifUSão, F'G-l, constante do 
nO TI do art. 4Q da 'Resolução nQ a3 
de 1963_, :. 

Secretaria do Senado Federal em 
8 de janeiro. de 1964. _ EVandrQ 
Mendes Vian1!a, Diretor Geral. 

PORTARIA No 7-64 DE 8 DE 
JANEIRO DE 1964 

O Diretor Geral, no uso das atrr~' 
buições qUe lhe contere o. art. 136 
da ResotuçãQ. 6-60, resolve designar: 
Heraldo da Abreu Coutinho, Super .. 
visor de Equipamento Eletrônico, 
PL-6. õo Quadto da. Secretaria. -d() 
Senado Federal, para. exe,rCer a fun ... 
ção de Chefe da. Seção de Manuten ... 
ção do Serviço de Radiodifusão, ro-~ 
constante do n!} II do art.- 49~ da Re .. 
solução n9 38, de 1963. I 

Secretarie do Senado Fed-eraI, em; 
8 de janeiro de 1964. _ EvamtrQ 
Mendes Vian1!<l, Diretor' Gera.l. 

Edital tuição e Justiça~ de Educação. e 6 \ de fevereiro de 1964. - Evan-dro 
Presídente da Petrobrás S.A. pubU· Mendes Vianna:, DireWr.I,G!era1. Pelo presente edital, fica convoca' .... ·' 

d~ o Auxiliar de Limpeza, símbola 
O Prim.-eiro Secretário, nos MlmQS PL-H, Elso Rodrigues Catanhêde, C\ 

do a.rt. 88, da. ReSOlução n9 6~60, re.. comparecer a esta. secretaria a fim dEI! 
feriu em 7 de fevereiro do corrente Justificar sua ausência. do serviço.. 

Cultura, de ftelações Exteriores e de cada em 25 de Janeiro do ano em 
Finanças. ~.- curso. 

13 _ 

/-----SECRETARIA: ano, o requerimento de Yvone 'RêgO sol> pena de lhe ser aplicado o dis.' 
Votaç.ão, em turno único, do 'Re

querimento' n.Y 6, de 1964, pelo qual 
o Sr. Senador Melo Braga scUc,ta 8 
tram,crição, nos Anais do Senado, da 
declaração feita p,elo General Albi· 

. DO SENADO FEDERAL d4 Miranw>, Redator, PL-4, solíc!. posto no art, 210, ,tlem Il • re.pec-' 

. tando prorrogação de 60 (sessenta) Uvo })aYágrafo 2/1 t (\& Resolução nt 
Atos do Primeiro Secretário !!1 ... de prazo paro. pos.se no cargo 6-60, ;~ 

de Reda1-or de Radiodifusão, PL~4, .secretaria do Senado Federal, enio' 
O Prímeiro secretário, nos tênno-a criado }X:la. ltesolução n9 38~63, pa.- 5 de fevereiro de 1964. - Evan4rQ...\. 

do art. 88, da R~solução nQ !:-!9~ d~:.. fa. o QJ,l,fIl tOi nOllJ~.~~a p.çt ~~ .~a lI-!enàes yia1!na, Dh.:,etor (le.ral. //"" 
,~ 

, -
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SENADO FEDERAL 
COMISSõES l'ERMAXENTES 

ACRICtJL TURA (7 Membros) , FINANC.'S (15 M3mbros) 

Tltu13reJ ' P ,rtdo, I 
Et1gnio Barros 

I v.ce-PLe.sidentcl 
1'.30 1. 

JC.'$é Felic.f.D'> P,'D 2. 
N'.:ü.':m 1'.I Jcu;~n HicrrH'.lQrlJ) t-' .. B 1. 
Dix-l1mt Ro,sado P'J'B 2. 
Raul Giu'c~rt Pl'IB 3. 
Lop?s d, C03ta lJD .. "l 1. 
AJ!'ôn~O CJ:-los ~}lH~ 2. 

,. 
Suplent:!i 

AtUlio Fontana 

Pedro Ludo\'ico 
Aarão Ste.nbruch 
Vaga 
Vago 
Daniel K~I~fP'" 
JoãO AgTl!>JDO 

T;tu!al"('s 

VictorlDv I"reire 
Lobão da Sl;v~~ra 
S~gefr~do ?acht:c, 
\Vilson GonçJh c;; 
Lf~Le Net-J' 
Arg. de FIgueiredo (.I:'f\..:.1 

8ezena Neto 
u.);-Huit Ro.sado 

~ II ': li}.!> 

p:;,lJ 
?.;:ji) 

,P~U 
l~U 
P~D 
PT3 

Pl'B 
l'1B 

~ ,p,entes 

Jt).~c U u:oma -d 
.;:,. ,,:': .. d .Li:.,. u.!> 
3 :,J·_n_n:'. P m-!l!l:'l 
4 AtllLo Fom:..na 
5. p;:;~rv LudoV1CO 
1. Ncl' ou Maculan 

n.';;c'r:c;adOJ 
2 L,r_ü tie M:at~s 
3 AmiUl"y 8ü'.-a 

II:.c~ncl":'~Oj 

.a ... _____ .". 

(Em 12 de CC70 'l1bro de 1963) 

f~crL'.ál o. Auxiliar Le;,rlslntn'orJPL-9, Jos':: 
.nlun Ó'I· Quartas-tel LS u.s 16 OQ horas. 

Ney P.1S'~OS Dant:.'s. 
PeSSoa d~ Quelrc14 
Jose Ermtno 

~ ! ,1 
t-.:;; 
Jd.'\ 
LU~ 
U ,)'/ 
l.'D~ 
PL 

1 Aw, 1.0 Vlanna 1 r:J f n1. 

.~:)t.l' Va3:a .l Pre'::C<·o;'llc.a. 
DanIel Kricger (Vice -f'. ~...; 
Dinarte M'lflZ 

5 Al1~(..:1.o JUCil. 2 ~\.:'-.'-' u." 
l L,Ú.pl-">o l.·:a.~cr 

coe;S-fITUIÇAO E JUSTiÇA (11 membros. 
T,tular.;.s 

i lrineu Soanh:'ltL:>en , I Lopes da C::>Ma 
SU\).st:tutos .\1cm de Sá 

2 F.'jr c) r~,-.,:-:..-le 

3.1o,o!\.!rip nO 
4 11.j·un C::.mpos 
1 A O',-'~_u de Ca' ·.-alht\ 

1. Meneze3 Pimenlel 
2, LeIte Neto 

Jefferson de Aguiar 
~",uy CarneirO 
Lobão da silve:ra. 
\vU.-;on Gonçalves 

p~u 

P~Jl 
P~l,) 

PSD 
3. Benedüo Valladarc~ 
4 Aaráo Stembrt:ch 

Vlce-Presldf'nte I 
Josaphat .Marinho P):)l) 5. Heribaldo VieIra 
AmaU1y s,:va íl1cenclJ.do) PIS 1. Arg, Flgueiredu 
Bezerra Neb Pl"B 2. SilVlO PérlCl~ 
Artur VU'gíllo p·r.a 3. EdmundQ Levi 
Aloys o de Carvalho JD~ 1. Afonso Arl.OOS 
Eur.co Rezende úDN 2 Daniel Kr'eg-er 
Milton Campos iP:'es:dente UDN 3. Jcão Agd'p:l1o 

Secrp :,;- (.., onelal Le3:,-"j3~.VO, PL·8, Ronal(joJ- r.;w.:llJ. 
Relinl';oed Quartrui-lelras as ]6,Cú nelas. 

Titulares D.le~"."al 

.:\uJ'o Moura Andra.de - Pt'es. P::lD 
Cllmllo :--'oguei:"a da O,Hn;, P fl::;S 
Ru: Palmeira úD~ 
Odberto Marmho P:"D / 
Adalberto Sen~ p rs 
Catl,ete Pinbe;ro P i.:-l' 
J,)a.'1~-L'11 parente t:u:'1 
Gu;(!.J i\Iond.n P;-,D 
vasconcelos Torres PTTj 

Sf'c.r~ilr.o. Dl'. EYD.ndro-Mendes V:anna, DirelOl·C:-rul. 
:'"ü;l..Il,Qtt>. Qua. ·tn-te .. n.ls à.S 10 horas. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 

_ Melo Brag r 

OtJ.~. 

Tl'uJareS Sup enL'~ 

.:\It!1C':':('s Pimentel PSD 1 FHiflto Muiler 
Ped(o Ludov.co (Vice·Prr3.) PbJ.) 2. Eu:;;.ênio Barros 
Lin) dp Matos /P:esldt:ntt>1 P,3..) J Hel'lbaldo Vieir~ 
Oscar p;:U;I'OS PTB 1. Aarão stetnlJruch 
D.x-Hult ROS"\<) !'l B a. Antón:o Juca 
D,n<-trle .\Htrtz UD~., 1. Lopes da Co.!>ta 
.Eur,CI. Rezende ULl~ 2. Zact\riá6 de A~:'>\jmp-~l'io 

EpCt-e'.~:,a. orlêisl Le<;lslatlvo, PL-3 JUI.lI;~ta Ribeh' odo., :::;atll,O~ 
Ro..'etUl.)O;:S. (...Õ".nta.st-elras áS 10 !!Oras 

ECONOMIA (9 Membros) 

FillJJtJ MuIler IP"õsidente) 
EugnJo· BfU"OS 
Attl1.0 (i'onLana 
Jose OUlomard 
Jo.se ErmtrlO l Vlce-.t'r€'s , 
Nebon Maculan 111cenC;.)jo) 
Júlio LeJte 
Ad~.jphú F .anco 
Lope..3 da costa 

pu,·r., lOS 

p.::)I; 1. Jefferson de' ASIl!:U-
PS .. ) 2 plgefredo PaCOf'CO 
P.::i1.) a Seba~tlão Arcber 
P:l-D 4 Josapnat Marin.h(' 
P'J B 1. Oscar Passos 
P'I8 2 Bezerra Net·Q 
P1"U 3 M-t>l<. Braga 
UD:'-l 1. .IU~~ CândJdO 
UD~1 2 Zaca"las de A.s...,unl~;·'o 

~f'Netár c 
RtUOlÔ''-; 

Auxil'Rl' L (~" !ativo, Pt.-l0, Cid .ár:J.g~er. 
rêl'~a.s-t. ,I:'~ ,9.'; 16.1"0 heras. 

EOUCAÇAO E CULTURA (7 i\1embros) 
T,tl .. hres 

Mem'zcs P,mentel (Pres.) 
\Valfre-du Gurgel 
Pe")SL.3 de Queiroz 
Amaury Silva l.c",nclado) 
Antõn;o Carlos 
PedIu CsHltans ,Vice-Pie,~ 
\·'''m de Sá 

P\"I·.'10S 

p .... 1J 
P30 
f";"g 
P1';i 
()\J~ 
Ul)'~ 

UJS 

Sup.ellte;~ 

1. Bfnf"d;cto Va:i4G..H..:!S 
2., Slgefredo Paf..1Wcl) 
1. Vag() 
:.! Vago 
L Adolph:-- Fr~nro 
2. MIJt-oD CampnG 
3 Arpon d~ :\lelo 

S('c,~etallii Of:ci~l LR~i~Jat;'Q PL-7 Verv. de AIY~-l.,e!1:;;l !':<l~:ri\ 
R~:un!c:,j; QUMta-leira.s (L:J 15.0-0 tll . .n'US. 

St'{;~'~,al'V, Aux:!:nr L('"~;.q:..hO, PL·FI, {'Iri B u"~'..;e.-: 
R~UIH6t.s, Quartas-·tc.r8J ~ 1000 11 rtl', 

LECiSLAÇAO SOCIAL (9 Me".bros) 
T,tu.Jal'es 

Ruy Carnei!o . Vic.e·P ·t$" 

Ws.ltredo GUlgel 
Júse GU.iom31"d. 
Raul Giu!Jel'U 
V,valdo Laua ~Pre:; \ 
.\maury Silva flJcepclad) 
Heflbaldo Vieira 
EUflCO RezendE' 
Antômo Carlos 

P'SlJ 
l·:.~D 
. '..,:,) 

1:-"';.;) 

I', B 
~. l H 
l.! '" 
!)L>~ 

L. t"J 

-Supfr;flj('"3 

1. u'~tE' ~:':o 
l...,."-;J.J da S;lve.!a 
F~L:,. il:ú B'.lIl"O;> 
Ju ,U L€,'If' 
Au;': tiO Vll1nn" 

:! P~'s.··1Ja dê' l.~ne. cz 
3 .'\n 011.'" Juea 
1 L~~:' .. ri;) C'o.,ta 
"J Z:!(·;l:-I~.~ ti.:: A?-'umrç'·io 

Sec!et:1..3. Of";(':a! Lf'·-.;,",n,r:\O Pl·! \'~':) eL' \J~lr[r,,,,l ,\.~f,:l. 
Reunlõt',s, Qu,nu./'"-Ie.: :1$ :lS Fi,..:iO fUI[" 

! Taulc.::e.s 

WíI~on UouÇ'tives 
R'l.Y carue.ro t Pl es ) 
D1X-Huit Rosndo 
Heriba!do Vieu'a 
os,, Când.do 

A Ft!1l0 -V.ana lV:ce-Pres , 
..J.r,flrtc .\'l::l·,~ 

P1'3 
(;':iN 
?TB 
'J ' )~\j 

S'-::~f'NI::;o pacel co 
LI tI-' :\t>to 
,'. "1"11:;1'0 de E<'l,il4l';;t~.~f1 

l~ 'l:on Oe r..1elo 
5 Julio Le:te 
'1. Ju-".o ,1:1" \~.p no 
2 Lo;::C.s na Co~ la 

SeCl'C,-.'\; l.J AUXIliar Le-~i:";8ti ... o pL·9 J Ney Pr.1",-.os D.u): .. ",. 
R{;;';lllÕ"~ QU:llW,,,·trll':'S,.to':; líj ü\l hl.o." '':' 

'lEDAÇÃO (5 Membros) 
T.lul'Jres 

I Wnlfredo Gurgel 
Seba.-;t.iâll Arciler 

I D:x-Huit R~sado I pre.s ) 
Padre Cala~an;, • \.'!I,:~-Pl"e.s 

. Júlio Leite 

P ,,", "JS I 

P.qC; I 
P .. ~Ll 
PI.d 
li J:'\ 
UD.N 

Sup!pr.le.s 

Lob.:;r dü. Sl!vc.ra 
~ JO'l' t"cll(:"UlQ 
1 Ele: 1la'tI) V'('j,a 
1 Je';o !\.~( p.un 
2, po!ap:ult :\rl!:l[lut.11 

SCCr"é' %r',a: OficIal L"~:t->lat.~vo PL-8. b:tra!l ,\ocanG.o. 
Reun:õ"'~: Tn;as·teiras as 16.00 noras 

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Mambros) 

Titulares ':>'lp!:::O~ 11 
Benedicto ValIa dares <.>U 

F'tlint·o MuJler Pci!.> 2 
Jetters,:Jn de Ag"ula:- H-'TeS.J ,J~D 3 
J\arão Stembruch F$.:) 4, 
Pessoa de Qued'oz \V,Cê Pte.")) IJ.lB 1. 
Vivaldo Um'l P;,""B 2 
Oscar p~o~ i"\.l H J 
Anlômo Car I.i UL"~ 1 
JOsé Când,do l1U~~ 2 
Padre Cala7ilO.'l l'D.'l 3 
.\rnon de ,\lt.o un\: 4 

o !,:,.,~nte.:l 
Mcn€'ze.s PImentel 
R '1,1' CHl"nNrO 
Jose Gu eUlftrd 
V1Clorino F'elre 
1-\rgem11'o de r'lguelredo 
Ant.ô.o Jusá 
v~~o 

L.ul! " Krir ?er 
Eu. co P.:' !.cn(b 
Jo<v'" p. gr pmo 
~1'.;n UI; sã 

Secr;oJã·,(., Ofu~!aJ Lrg·:)!'lLvo. PL~6 J .B ca.":Pjon Brllr.c,). 
"RcuJ1~6·~.s. t.(~ ... 11~":" lI'. r.s ::l.O:; 1.).00 hO(<l's 

S.'t.:DE (5 Membros) 
TItulares ];>3..-l'clO.s 

Pedro LudJ-vico 
.:51~cfredo Pdcheco 
D.x~Hul,!; .:l()t{ado 'v:ce-Pre3 1 

Lopes da Oost,Q ,Pres.dentcl 
MIguel Couto 

p~ \ ,1 
r'~!J 

[-'iH 
Ins 
p"p 

Sup'f'l"lle.J 

1 r:n"~'1'o f3.l1 (';<; 

2 \Vatltl"l'Qu G:m~d 
1 Anton o Juca 
1 DL"') -t~ ~.1ar.z 
1 Raul n ·,f1f'rt1 

EA"retR'j(}; Attx:':':u; r.f"~'.'·~\ 'l0 PL·I0 Edll~' ... dc H.u! §it'.:;":'-:i-. 
'Reuni t.$, Quintas-leu"as as j5,OO norM. 
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SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros) ( 
. Titula.res 

'José Gu:oUlard 
Victol'ina Freire 
Oscar Passos 
Silvestre Péric1es (Vice~res.) 
Irineu Boanhausen 

Partidos 

PSD 
PST) 
PTlI 
PTB 

Zarcaias de Assumpção (Pres.) 
Raul Giuberti -

UUN 
DD!'! 
PSP 

Suplentes 
1. Ruy Carne~ro 
2. Attilio J:o'ontana 
1. Dix.HUit Rooado 
2. Vago 
1. Adolpho F.1·allc~ 
2. Eu::-ico Rezende 
1. Miguel Cou to 

Secretárl(l:. Oficial Legislativo, PL·8, 'Alexandre Pfaender. 
Reuníóf',';: Quintas·feira.s às 17,00 horas. 

SERViÇO PÚBLICO' CIVIL (7 Membros) 
Titulares 

Lelte Neto (Vice-Pres.) 
Sigefredo Pacheco 
Sil\'estre .PéricJes (Pres.) 
;Nelson Maculan (licenciado) 
Antônio Ca-rlos 
Padre Calazans 
AI"JyS10 de Carvalho 

Partidos 

PdD 
P~~O 
prB 
PTB 
UDN 
UD'i 

PL 

.Suplentes 
1. Victorlno Freire 
2. B::ned.cto Valiadarf's 
1. Edmundo Levi 
2. AntÔniO Jucá 
]. Dlnaíte Mariz; 
2. Lopes CosLa 
1. Me mde Sá \. 

'Dec~'et:ín(\: Auxiliar ,Legislativo, PL-9, J. Ney Passos D~nt.oo. 
Reunióes: Qual'tas~felra!.i às 16,00 horas. ., 

,TRANSPORTES, COMUNICAçõES E 08RAS PúBLICAS 

(5 Membros) • 

" \ nbor Senad:.>r Sigefredo pacheco, 
( aprovado em 15 de dezembro de 
1 1963. \ __ 

I
, Membros J5) - PartidoS' ~ 

JOSé Felicíano - PSD. 
Sigefredo Pacheco (VicePr.) -

PSD. 
JOsé El'mír,io (Presidente) - PTB. 
Lopes da Costa - UDN. 
Aurélio Vianna (Relator) - PSD. 
Séc:et-ârio: Auxihar Legisiaüvo, 

PL-lO, Alexandr~ 1iarques de Albu
I' querque Meno. 

Reuniões: 2IJ.s e 4t)s feiras às 14 
horas. 

oE) , Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAiS e estudar os' meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrializaç'ão 

Criad:1 em l'irtude do Requerimen .. 
t« nl? 665-63, do Sr. Senador.:o.sé 
El'mírio, aprovado na sessão- de 18 .de 
setembro de 1963. 

Desig::Iada em 19 de setembro de 
1963. . 

Titulares Suplentes SubsJj~utos Pro:Togada em virtude do ~eque~ 
rrmenw n" 1.159-63, do Sr. Sen,tdor 
Miltr.n Campos. a):l'ovado na sessão 
de 10 de de.zembro de 1963. 

JOsé Fellciano (Pres _) j~::3J 1. J--efferwn de Aguiar 
Seb~;;,t:f!o Arche-:- V~"!) 2, FiLnt,;) MulIm' 
13ezerra Neto P-'.R 1. Silve:5tl'e Péricles 
Líno de Matos PfB 2, Mlguel Couto 
lrineu B:lrnhausen nlíce~Pres) uJ~ 1. Zacar.as de Assumpção 

A) 

Eecretán;: Oficial Leglsl~tiv), PL~8 Alexandre Pfaender. 
Reuntóes: Quart:ls~!er:as às 16,O{}, horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

Para Revisão do Projeto que 
define e reglllâ a PRO'l E .. 
çÃO AO DiREITO DO AU
TOR 

Wilson Gonç<!lves ...,.. 1;'SD. 
Art.hur VirgíLo - PTB. 
Edmundo Levi ~ P'l'B. 
Ado!pho l'rall~O ...,.. UDN, 
Eurico Rezende (Vlcepl"e61dente) 

UDN. " 
Josaphat Marinho - S;I(\ e!1(la. 
Sr:;'·etáno: lJflcial LeglSldt:VO, 

• Membros (9) - PartidOs 

José Feliclano _ PSD. 
A t-t1Ji.J Fomana -' PSD. 
EU'g,ênio BalTos - PSD. 
José Et'mirio (Relator) _ PTB. 
Bezerra Neto _ PTB .. 
Me!o Braga - PTB. 
Lop~es da costa - UDN. 
Mlltoll Campos (P:esidentei 

UU!'!. 
. JúliO Leite- (Vicef'r,) - PRo 

Secn:-tário: 4:uxiUar Legi.s3.it.ivO 
PL~ lO, Alexandre Marques de Alou~ 
querque Mello .. ' . 

Reunlões: 5~s felras às 16 horas. 

fevereiro de 1964 

mero 1.158-63, do Sr, Senador Ao'ó'" 
ni'J Jucá. ,aprovado em 10 de jeze!ll'" 
bro de 1963. 

Membl'Os (5) - Partidos 

José Feliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Ant-ônio Jucá - PTB. 
Padre Calazans - UDN. 
Jo.saphat Marinho - Sllegenda-•. 

H) "Para o estudo das Méhsa"
. gel1s do Poder Executivo re-· 

ferente .. à REFORMA AO .. 
MINISTRÁTIVA 

Criada por inlciativf\ da CàmarGl. 
dos Deput.ados aprovada pelO Senado, 
eln 1.12.1963. 

Membros (18) Partidos 

Senadores: 

Wilson Gonçalves - PSD. 
Leite Neto...,.. PSD. 
Sigefredo pacheco - PSD. 
Argemiro~ de Figueiredo ...,.. J:l'F6-~, 
Edmundo Levi - PTB; 

. AdOlph; Franco - UDN. 
João AgrípJ.llQ - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 
Josaphat Marinho - Sem !egf.ndflr" .... 
Deputados: 
Gustavo Capanema (Presidente)·

PSD. 
Aderbal Jurema - FSD. 
Laerte VIeira - UDN (Sub3ti~uid~' 

pelo- eputado Arnaldo N3guel:-a)· .. 
Eeü-Or Dias - ODN. 
Doutel de Andrade...,.. PTB .. 

'Arnaldo Cerdeira - PSP. 
Juarez Tâ vora - PDC". . ... 
Ewaldo Pinto _ MTR. ... 

, 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUIÇÃO Cl'i~da- em virtUde do Requel'i:urnto 

n l ~80·(j;;:, do Sr, Senado!' \rli~.on 
Crtmpo-.l, aprovad'J em :lO de janc.ro 
de 1962. 

PL·o, J. B, Castejon Branco. 
'-- F) 

Para o <·studo dos efeitos 

. • I) Projeto de Emenda à Cons-
Para estudar a sltuaçao dos tituição nÇ 4/61 

Des:gnada em 22 de nOVm01'O (le 
1902. 
· Pl'olTogada até 15 de dezl?mbl'o c.e 

1963 em vi .. t.ude do Reql1erimen,:o nu. 
l11ero 7!;l::;·62, ap:o\'fldo em 12 de Oe
zem/JJ"a ele 19:;2. 

COl11plf:tada em 4 de janeIro de 
19ô3, eom a des,gnaçfiQ dos SenuJ\es 
Senadores vasconcelos Torres é 
Edmundo .Levl. 

Prorrogada até 15 de dezembro c}e. 
1964 em virtude do Requel'lment-:) B(r .. 
mero 1,198·63, do SI', Senador ·_,M,et'e~ 
zes P:mcni.el ap:ov..ldo em 15 .te Ce
zem,). o de 1963. 

Membros '7) ...,.. PartJdo.s 

GJlJerto Mar,nho - PSD. 
Meneze~ ·Plmentel ~ PSD. 
}{enhB.ldo Vie.ra - UDN. 
MIiton CampJ3 -- UDN. 
Vasconcelos TOl'1'e6 - PTB .. 
Edmundo LeVl _. PTB. 
Aioysio de .Carva}ho '- PL. 

C) 
da Ir~FLAçÃO E DA POLlTI. 
CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
SôBRE AS. EMPRÊSAS PRI
VADAS 

Criada em virtude do :R:eQuerlmf'n
~:) nl? 531 ~63, do~ SI'. Senador Gouvee.' 
VieL"a, aprovado na sessão de :l de 
agôsto de 19,63, -/, 

Designada em 8 de agõsto de 19€3. 

Prorrogada em virrude do Requeri~ 
menta n\! l.ltil, de 1963. do Sennol' 
Senador Attii.o FOntana, aprovu·jo 
em 10 de dezembro de 1963. 

Memb:'o,; (5) ...,.. partidos 

ALUgO Fontana - Presidente 
PED. 

Jos.é Fel:ciano - ·(Vice·pr,) 
PSD. 

Joo:é Ermirto - Relato: - PTB. 
A.dOiPl;lo l'!,(1nco ...,.. UDN. 

B) Para estudar a situação 
CASA DA MOEDA 

Aur~'{o Vianna _ PSD. 
I se.ufét.:i:i~: ~ficiaI Legislath'lQ, 
aa, PL-3'; Jul1eta -Rlbeiro dOIS santos, 

C!'iada em- virtude do Reguer;nlf'n· 
to 11" 561·m:, do Sr. Senador Jeffcl'~ 
son de AgUlR:, ap1'3\"ado em H 'ie 
agósto de 1963. DeSIgnada em 21:1 .:!e 

"agôsto de 1963, 
prorrogada até 14 de março de 1964 

(90 d.as ) em virtude do Requer:rnt'h~ 
· to número 1.16'J-63, do 81'. $enac.J:· 
· J~ffers1Jh de Aguiar. aprondo em l{l 

de dezembm de 1963. 

Membros (7) - Partidos 

Jeffel'son de Aguia.:- (PreSidea;.e 
:rSD. ...-,-;.:.L~ . 

O) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AGRO PECUÁRIA e suas re
percussões negativas ha ex· 
poratção 

Criada e:n virtude do Requerimó'n
to nl? 569-63, do Sr. Senador Jt)~é 
Ennírio. aprovad,J na, 15essã~ de 2« de 
agOsto de 19ü3. 

Designada em 22 de agôsto de 1913. 
Pro:--rogada por 1 ano, em virtu1e 

do Requerimento nl} 1.~97-63 do S~-

TRANSPORTES MARlTI- '., .' 
MOS E FERROVI - R" OS I (QUE DISPõE sõBltE VE~CI~U,N:. 

, A I TOS DOS MAGlSTltADOS> 

Criada em virtude do Requerlme:l
to n9 ni2~63, do SI', Senador Jo::é 
Ermírio, aprovado na sessão de 13 de 
novembro de 1963. 

Oesígnat:\a em 13 de novem.oro de 
1963. 

·ProrrQgada até 15 de dezembro de 
1964 •. em Virtude do Requerimento 
nl? 1.162-63. do Sr. Senador Julio 
Leite. aprovado em 10 de dezemb-~o 
de )S62. 

Membros (5) ,- Partidos 

AttíJ:o Fontana - PSD: 
Slgeft'eoo pacheco ...,.. PSD. 
JOsé Ermirio _ PTB.~ 

lrin.;'!u BornhaU!en - UDN. 
JÚU·) Leit-e - PRo 
Sem'etário: . AuxiHar Leglslat.ivo 

PL-10, A~exandre 1~. de A. Me!lO. 

O) Para o €'studo da situacão 
do CENTRO TÉCNICO 'DE 
!IERONÁUTICA E DA ESCO
LA DE ENOENHARIA DE 
AERONÁUTICA, DE S JO
SÉ DOS CAMPOS 

Criada em virtude do RequerJmE:n
to nf' 768-63. do 81', Senado:- ?a,i"e 
C?alazans, aprovado na sessão ...... je 13 
Uc novembro de 1963. 

Ei.eita em 27 de junho de 1961. 

. Prorrogada:' 
- até 15 de dezembro de 19G2 ,pf'lp

Requerimento 609~61 apl'. em 14 de 
dezembro de 196!. 
~. até 15 "de dezembro de 1963- pele 

Reque:imento 7,79-62, apr. em 12 de 
zembro de 1962. \ 

- até 15 de dezembro de 1964 p{>Im 
Requerimento. 1.138-63. apr, em 16- do 
dtzembro de 1963. 

Complet.ada em 29 de outub~'o de 
1962, 15 de maio de 1963 e 23 de at)ril 
ne 1963. 

Membras (16) - Pal'tidoa 
Jefferson de Aguíal' ...,.. pSD. 
Lobfro da Silveira 123 de alJJ'U de-: 

1963) ...,.. PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Benedicto val1adareG - PSD. 
Wilson Gonçalves (23 de ~b:~ll ·d6'! 

1963) - PSD. . 
-OameI Kheger - UDN. , " 
Lopes da C-:>sta (29 de outubro dft 

19621 _ UDN. 
Milton Campos <Vice-presidente) 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Rui Palmeira ...,.. lJDN. 
Silvestre Péricles i23 de aoríl ã.e-

19831 . 
Bezerra Neto (23 de abril de 1963}

- PTB. 
Monso Celso - PTB. , 

Designada em 13 de Dovembr..:> de Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Ca.:iralho _ PTB. 1963. . 
AloysiO de Carvalh:> (Presidcnte~ 

Prorrogada até 15 de dezem'lt'() 'de _ PL 
1004 em virtude do Requerimento nú_ l Me~ de Sá _ PL. 
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J) Projeto de Emenda à Cons-l L) 
tituição nY 7/61 

Projeto de Emenda à Cons
tituição nY 9/61 

(QUE MODIFICA o REGIUE DE 
DISCRI~llNAÇAO DAS RENDAS) 

Eleita em 20 de nO\'embro de 1961. 

Prorrogada: 

= 

Req. 1.143·63, aprovado em ~O de . Milton Camp.!)$ - UDN, ~ 
- até 15 de dezembro de 1964, pelo 1 MeneT.~ Pim~:ntel - PSD. ! 

dezembro de 1963'. Heribaldo Vieira Vice·Presiden~e _ 
Completada em 29 de outub:-o de UDN, 

1962. 23 dê abril de 19-63 e 22 r!e ju- I Eurico Rezende (23 de abri lde 
lho de 19ti3. ,1963) - Relatoi' - UDN. 

Membros - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD. 

Silvestre Péricles <23 de abril de 
1963) - Pl,'esidente _ PTB. 

Nogueira da Gama - PTB. 

,,(QUE DISPõE SOBRE AS MATll
RIAS DA COMPETIlNCIA PRIV A
TIVA DO SENADO. INCLUINDO 
AS DE PROPOR A EXONERAÇAO 
DOS CHEFES DE ~llSSAO DI
PLmUTICA PERMANENTE E 
APROVAR O ESTABELECIMEN-
1.'0 O ROMPIMENTO E O REA
TAnIEN'fO DE RELAÇõES DI
PI.OMA'fICAS CO)l PAíSES ES
'fRANGEIROS) • 

- até 15 de dezembro de 1962. J)Clo 
Requerimento 605-61 ap.:ovado em 14 Wilson Gonçalves (23 de abril de 
de dezembro de 1961; . 1963) - PSD. 

Bal':os Carvalho - PTB. 
AloysiO de carvalho - PL. 
Lin:J de Matos - PTN. 

- até 15 de dezembro de 1963, pelo Ruy Carneiro - PSD. 
Requerimento 782~62 aprovado em 12 Lobão da Silveira - PSD. 

João Agripino (23 de abril de H163f 
- UDN, 

ãe delembro de 1962; GUldo 'Mondin (29 de Outu"Jro 
Eleita em 4 de outubr ode 1961. _ até 15 de dezembro de 1964, relo 1962) - PSD. 

de DanIel Krieger _ UDN 

Prol'l'o"ada' Requerimento 1.141~53 ,aprovadQ em MIlton campos - UDN. 
, .;.... at.é "'15 de dezembro de 1962 pelo 10 de dezembro de 1963. Heribaldo Vieira - UDN. Q) Projeto de Emenda 

tituição n9 3/62 
à "OI1S-Requerimento 307-61, apr. em 14 de Lopes da Costa - UDN. 

dt'.Gembro de 1961; Membros (16) - Parlidos João Agripino (23 de abril de ~963) 
, - até 15 de dezembro de 109$3 pelO Jeffereon de Agu!ar 423 de abra \- UDN 
Re<t, 1.139·63, apr, em 10 de dezcrn· de 1963) _ PSD. EUrle:;) Rezende (23 de aIJ.:-il ~e 
l:lro de 1963. \ Menezes Plmentel _ PSD. H!63) - UDN. 

C'Jmpleiada em 29 de outubro de Filmto Muller _ PSD. Sih'estre Pêricles (23 de abril de 
1962 e 2-! de ab-:-ll de 19ü2. Guido Mondm (29 de outulJ.:o de 1963) - PTB. 

(AU'fORIZA O TRlBUlÚL SUPE
IHOR ELEITORAL A FIxAR DA
'IA PARA A REALlZA!,'AO DO 
PtEBISCITO . PREVISTO NA 
ED~NDA CONS'fl'fUCIO:-:AL N" 
4 - ATO ADICIONALI. Membros (16) _ Partidos 1962> _ PSD. Nogueira da Gama - ?TB. 

Menezes Pimentel _ PSD. Ruy Carneiro (23· de abril de 1363 Barr~s Carvalho - PTB. 
de - pOD, AloySIO de Carvalho - PL. Wllson Gonçalves (23 de abril ~ M 

1963) _ presidente _ PSD. Daniel KrJeger (Relator) - ODN. 19uel Couto - PSP. 

Ele:ta em 10 de Julho de 19.32. 

Eurl'co Rezende '_'3 ~ aOl'U o'e Cattete Pinheiro l23 de abl'il de Lobão da Silveira - PSD. U'Ç 1963 
Ruy Carneiro (23 de abrIl de 19ó3) 1963) - UDN. ) - PTN. 

pr'o~o~açf.o: 

, - ate 15 de dezembro de 19G3 -p,,:o 
Rcquer,m.enw 7d7-62 aprmado .'nJ J~ 
de dezembro' de 1962. _ PSD. • Milton campos - UD~. 

Guido Mondin (.. de outubro de Heribald3 Vieira - UDl'1. 
1004) _ PED. Rm Palmeira _ -UDN. 

Eurico Rezende <23 de abal de Amaury Silva' -- 23 de abril de 
]963, - UDN, 1963) - PTB, 

Daniel Krieger - UDN. Barros Carvalho - PTB. 
Milton Camp'Js (Vice-Presidente) A~gem:ro de Figueiredo - PTB. 

_ UDN. Bezerra Net-a 123 ... de abril de .í!J63 
HeI. .caldo Vieira - UDN. - PTB. 
Lopes da Costa _ UDN. Aloysio de Carvalho - PL. 
Silvestre Péricles ...... ,,) _ PTB Lino de Matos - PN. 
Vivaldo Lima - PTB. 
Amaury Sill'a '24 de abril de !963! IM) Projeto de Emenda à Cons'_ PTS, 
Vaga do Senador Pin,to Ferreira tituição n Ç 10/61 

(2.i de abl'l} de H,63) - Rela:or 
P1B, , 

Aloysio de Carvalh:J - PL. 
Lino de Ma tos - PTN. 

IAPLICAÇAO OAS CO'fAS DE nI
POSTOS, DESTI~;\DAS AOS l\1U
NICil'IOS) . 

Eleita em 28 de dezembro de ::0;;2. 
K) Projeto de Emenda à Cons- P,,,:-ogada:-

: tituição n 9 8/61 " I _ atê 15 de d-ezembro ·de 19-63' pElo 
I CSõBHE EXOSERAÇ':\O, POR PRO-l Req. 783~63 aprovado em 12 de d~-

POSTA DO SENADO DE CHEFB' zembro de 1962. 
DE MISSÃO' DIPLO~lÁTICA DE! - até 15 de dezembro de 1964 pr.lo 
CAHÁTER PERl"IANEN'l'E). Req. 1.142·63 aprovado em 10 d~ IJU-

Eleita em 5 de outubro de 1951. 
Prot'l'ogada: 
_ ate 15 de dezembro de 1962, oeIo 

IReque::imeneo 60B-Gl 1 aprovado em 14 
de janeiro de 1961; 

- até 15 de janeiro de 1963. pelo 
i .Requerimento _781-62. aprovadO em 12 
de dezembro de 1962; 

) - até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

I Completada em 30 de marçO de 
1962. 29 de outubro de 1962. 2::1 de 
abril de 1963. 

tubro de 1963. 
Completada em 30 de março de 

1962, 29 de out.ubro de 1962 e 3 de 
abril de 1963. 

Membxls (16) - Partidos 

Jefferson de Agular _ PSD. 
Wilson Gonçalves <23 de a.oril de 

1963) - PSD. 
RUy Carneiro - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD, 
Guido Mondin (29 de outubro de 

1962) - PSD. 
Milton Campos - ODN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 

Membros (16) _ Partidos L:Jpes da costa - UDN. 
Menezes PImentel _ PSD. João Ag·ripmo (23 de abril de 1963) 
Ruy CarneIro <23 de ab-:il de 19')3) - UDN. 

_ Pl'esldente _ PSD. Eurico ~ezende' (23 de abril ãe 
Lobão .da Silveira _ PSD. 1963) - UDN. 
Jefferson de AgUiar 123 de a.bril de Silvestre péricles (23 de abril de 

1963) - PSD. 1963) - PTB. 
Guido !l.lonàin (29 de outubro de oNguei,:a àa Gama - PTB. 

19621 _ PSD. Barros Carvalro - .PTE. 
Dame! Kr,eger _ UDN. Josaphat Marinho (23 de abrll de 
Euric:) Rezende <23 de Bbrll de 1963) - S lego 

19631 _ UD~. I Aloys.o de Can-alho - PL. 
!vIllt.on cam~o? _ UDN. Lll10 ele Mar·:Js - PTN. 
Henbaldo Vlelra IVlce·Prp.t;lUe!1tc) 

- DDN. 
Lopes d·o. co::.t:J.. - UD~. 
Vaga do Senador Pinto Fe .... eJra 

(23 de abril de 1962 - RelatlJr _ 
FTB. 

Bezerra Neto (23 de abril de 1963) 
- PTB. 
! Am3ury Sllva f23 de abril de l!i63J _ P'rB. 

Vi'/bldo Lima _ PTB. 
A~('y~io de Carvalh~ - PL. .--".1: 
Lino de Ma tos - P'I'N. 

N) Projeto' de Emenda à Cons
tituição n/? 11/61 

(CRB.(A.O DE NOVOS 
.rnrN!Cip!'-oSI 

Eleita em· 28 de março de 196'1. 

Prorrogação: 

- até 15 de de~embro de 1963 pt'lo 
Req. 794-82. aprovado em .12 o.e cJt.
z(:mbro ele 19"52. 

O) Projeto de Emel1da 
tituição I1q 1/62 

à COI1S· - ate 15 de dezembr:) de ;964 Pí',() 
RequCi'lInelltlJ 1 146. aprovado "m ,o 
de rie 'em oro de 1963 

(OBRIGATORIED:".DE DE COXCt.:R- Comp!etflda em 23 de ab:'ll de 
80 l'AltA lNVESTlDUR.<\ EM \'963. 
CARGO I:SICIAL DE C.'\.IU-tEIRA l M.'!mbro.t; - Part'd'Ü3 

~ E ... PROIBIÇão DE ."·O~lEA(·ôES 
IXTERl:-.lASI ~ yeffe;· ..... ún de Agumr - PS. 

~ • \\ llWn Gonça:ves 12:; de a)1'1l de 
Eleita em 10 de maio de 1962, 19(3) - PSD, 

Prorrogada: 

- até 15 de dezemb'o de 19-62, pelo 
Req. 785-62 aprovada em· l2 0(' 0(
zembro de 1962. 

- ate 15 de dezemb;o de :!':Ili3 pe'O 
Req, 1.144-63. aprOVnQo em lO df' de
zembro d·e 1963. 

Completada em 23 de .abril de ~tJG;' 

Membi·os _ Par! Idus 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Wi1€On u::mçalv€s In de .1Oril de 

1963) _ PSD. 
Ruy Carne.ro - PS, 
Menezes P.mentel - PSD. 
MJlton Campos - UDN. 
Heribaldo Vie:ra - U D:{ . 
Eurico Re"'-ende (23 de a)):-i} de 

Ruy Carneiro - PSD 
LoMo da Silveira - PSD. 
Menc"::ls Plmentel - P::;D 
Le.te Net:) 123 de abril de 196.3' ,_ 

PSD ' 
Milton Campos - UDN. 
Heriba!do V.ell·li - UD:'IJ 
J~:';o Agriplt'!o 123 de aiJ;·.]· de 19'{3) 

_ UDN. 

Eunco ::i.ezende (23 de aonl de 
19631 - UD:\'. 

D:ln:el Kl'lege-~ - UD:"! 
Silvestre Pericles l23 d~ abra Cât. 

l!)6~1 - PTB. 
Nog-ueira da Ga11la - PTB. 
B~rros Carvalho - PTB. 
Mem de Sá - PL, 
Aa;·à::. Ete.nbruch _ MTR. 

1963, - UDN. '. 
João AgrIpino 423 de abril de 11::1G31 R) Projeto de Emenda à Cons ... 

- Vlce~Pres:dente - UDN. tituíção 119 5 62 
Daruel Krleger - OD~. 
Silvestre Pêricles l23 de abril de IDISPÓF., "üBRF. A ENTREG" l\OS 

1963) - PTB. MU~H:U.·[OS DE ::'0' ( nA Alum. 
Nogueira da Gama _ PTB. C:1DA<;ilO nos ESTA.nOS QUM ... ·-
Barros Carvalho _ PTB DO EXCEDER AS REND\$ 1UU-
Aloysio de Carvalho _ PL, NICIPAISj. . • 
Aurélio Vianna 123 de abril de 

1963) -:lei. to: - PSB, 

P) Projeto de Em~nda à Cons
tituição nY 2/62 

(INS'fITUl NOVA DlSCRIMINAÇ,iQ 
DE REI\'DAS E!\l .FAVOR DOS 
MUNICíPIOS) , 

Eleita em 23 de maio de 1962, 

prorrOgaçáo: 

- até 15 de dezemb:o de 1963 pr:o 
Requer:mento 786-C2 .... provndo ('IU â, 
de dezembro de 1962; 

- at&.-l,.5 de deÍ'-í'H1bro de 1964 -,rl" 
Requerimento 1. 1 :5-63 aprovado em 
10 de dezembro de 1'963. I 

·Completada em 23 ,de abril l: 1: 
1903. 

Membros _ Partidos 

Eleita em 13 d~ setembro de .i!?d2. 

Prorr:lgada: 

-- até 15 de dezenlbro de 1933 pelp 
Requenmento 11" 1.141-ü;j .,pl L-"'~uo 
em 12 de dezembro de 1962: 

ate 1~. de dezembro de 195~ peje 
RequerImento 1.147·6 3aproi'a,lo t>ttJ 
lU d-e dezembl'OA.te 1963. 

CJmpJetra em 23 de abrI: de ~!Hj::l. 
Membl'06 - Pellt d, ~ 

Jefferson de AgUiar ~ PSD 
nu .• Cf\I'nrI'o - p,su . 
Lo-J.".o ria tivera - P,'3D 
W,,':'O:l Go,çsjres .23 t.e 11'Ib:'íl r!(! 

16.;. _ P'::'D. . 
L2.1e j~Clo ,234 C3J - f"D 
]I1P:1('/,',<: P_l11.r.:d -- !' <J .{.;~;::e. 
:,:;::on C3lJlIK1S _ [':1'. 
Lt'.l<JdlCO \.'le.;a - l U~. 
Jo~:';h'~t .:\!.tnnln - '~c)" 63) 

V .• ' 'P:P.'.6rn:E' - llD."\ 
D;;n.e, Kr'e~er _ U.:J:-.1. 

Jefferson de Aguiar - PSD. V;1'lll co S~nh.1r P.r.'n H~re::t. 
Wilson Gon\al,,~s (23 de ab:;] de EU:':lO) !',:endr 123.4 \ -I' _ U:'~l 

H!63) - PSD: 1'~6 4 f31 _ P';:r. ' 
Ruy~ Carnel.I'O -·PSD. J\o'!ur!:a (lil c:, m~ _ fllB. 
Loba:) da SIlvp;ra - PSD. I n'1rTOS Cn··\'fl'ho __ j"P1 
Le!te Neto 123 de ab:ll de 19.:3) I Mem d{' Sá _ PL .. 

..- PSD. 1\1.g .. e1 Co:.;!o \23.'~ 631. _ PSP. 

.. 

• 
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S) Proj~to de Emenda à Cons
tituição n9 6/62 

(ATJ~lEN'I'A PARA QUA'.ntO o Nt.i
ME!!O . -DE UEPRE.$ENT ,\N'l'E8 
nos ES1'Anos E no DISTRITO 
FEDERAI~ NO SE:-U,DOJ. 

Silvestre Pér!clcs,.- PrB 
Argemíro de F,igueh:edó - PTB , 
Eurico Rezende (23.4,63) _ UDN 
Milt.Oll campos - UDN 
D~Oiel Krieger- - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legendn 
Aloys:o de Carvalho - PL 

Ele!:. em 13,9.62 V) Projeto de Emenda à Cons-
Prorrogada: - 1 tituicão nl? 2/63 
- até 15.12.63 pelo R€qUel'i.Ul.=nto .. 

190-62. aprovado em ,12.12.62; (DIREITO DE ;PROP:.1IEDADE) 
- a':é 15.1.2.64 pelo Rcquer:ment.o Designados em 23 1.63 

] .148-63. aprovado em 16.12 63. I Prorro"'atia' 
Compretada em 23.4.63. _ att 15 i2.64 pelo Requerimento 

Membl'os - Partidos 1.151-63. ap:ovado e.TI 10.12.63. 
Jefferson de Aguiar - p,s.c 
Ruy> carneiro - PSlJ . 
Lobão da Silveira - Relat-or 

PSD . 
\Vllson Gonçalves (23 4 63) 

P3D 
Menezes Pimentei _ PSD 
Milton Campos -UDN 
Heriba!do Vwira - UD~ 
Josaphat Marinho - (23 4. 63) 

UDN 
Daniel Kriegel' - UDN 
Eurico...;,f,:ezend.e - ~2a.4 (3) - Vi .. 

-ce-Prer,idente - UDN 
... Vaga do Senador Pint'J Ferreira 
(23.4.63) - Presid-enLe - P'T'B ~ 

Nogueira dll Gama _ PTS 
Barros Carvalho _ P'fB 
Mem de Sá - PL 
Júlio Lelle' (23 4 63) - PR __ o 

T) Projeto de Emenda à 
tituição 119' 7/62 

Co"s· 

(REVOGA A EMENDA ·CO~~Sl'TTt:
CI0N,\L N° 4, QUE INS..rlTt:ll! o 
SISTEi\lt\ PA.RLll:-.1ENTAR UE 
GOVE'!1NO E O A~T. Gl nA ";'O·',;.d
TIl'UIÇ'\O FED"SRt-"".I ... UE 13 DE 
SETF.:\-illRO DE 1(16) o 

Elelt.~ em {} 12 62. 

Prono~ads: .. 
- ate~ 15 12 63 pelo R.eqnNIl1H.'nl-o 

79t-ü~ aprovad-o em 12 1·2 62, 
- a~é 15 12.64 p::-lo .W'c:u"r:mento 

1 14-0-63 Rp:üv<lia em 10.12 tl3 
Comp!c;..ada rm 23 1: 63, 

.- Partrdos 

Jefferson .de Agul.!l-l' - PSD 

MCalJl'OS - P~rtidos 

Jefferson de Agu~at - PSD 
Ruy Carneiro - Pra.s:d:.-nte - PSD 

• Lobão da Silveira - "PSD 
Wilson G0nÇ.'1~\'-es - PSD 
Menezes Pimentel -- PSD 
Heribaldo Vleua - Vlce-Presíden-

te-PSD .. 
Amaury Silva - fiTE 
Bez~rra Neto - PTB 

. ... Vi<.{;.1 do Senador Pln:o Fer
reit"a _ PTB 

Silv.::stre perlc1es -- PTB 
-Artur VngilôO - PTN 
EUl'lCO Rezende 123.4 (3) - UDN 
Milton Campos - RelA.tor _ UDN 
João A,gr:pino - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 
A!oys-!o de Carvalho - PL 

W) Proieto de Eme;lc!a à Cons
tituição )19 3/63 

(DISPõl~ RõBRE A ADMINISTnA
ÇAO DO IHHTRITO ·FEDERAL E 
IHATKR!il DA CO:.\lf'E'J'f.::NCIA 
PRIV~~TiV." DO SENADO). 

·DE'-S'gnada ,em 2 5 63 
Pron'ogada fl e 15.12 64 pelo Re

qllNfm~nto 1.152-63 fI provado em 10 
.:l.e dezembro de 1983, 

Membros - Pártidus 
Jefferson àe A-su:ar _ PSD 
Ruy CarneirQ - P~D 
l.-abão da Sllvel~·o. - PSD 
Wilson Gonç!l)ves -- PSD 
Mmczes P;mentel -- PSD 
Leite Neto - PSD 

1 Amaury 'Silva - PTB 

Y) Projeto de Emenda à Cons.l 
tituição n9 5/63 

(DISPÕE SOBRE o IMPOSTO L\E· 
VENDAS Il CONSIGNAÇOES 

I?esignnda em 31. 5 63 

Prorrogada até 15 
qüerimento número 
vndo em l() :.2.63 

12 (H I;\e!o Re-
1,154-63, apro-

Membros _ Partldos 

Bezerra Neto - PTB 
Edmundo Levi - PTB 
Argemiro Figueiredo, _ PTB 
Melo Braga - PTB 
EurIc{) Rezende (23.4.63) -.-:. UD.N . 
Alo'y~io de Carvalho _ UDN 
Afonso Arin03 - UDN 
Josaphat Marinho - Relator 

S~m Legt:nda. 
Au:élio VJanna - PTB 
Júlio Leite- - PR 

Jefferson de AgUlal - PSO CO'IT-S" -"8 
RUY Carneiro _ PSD Ú.. ",üi.!. 
Lobão da Silveira - PSD PARLAMENTARES DE 
Wilson G<>nçn1vcs - PSD \. lNJYU tRíTO 
Menezes Pimentel - PSD ~ 
Leite Ne'o - PSD . CRlADAS DE ACô"t~O CO)l O 
Amaury SilVa - PTB .- A:tT. 53 nA CG?'$"l'I::'U:::Ç .. 10 l1 
Bezerra Neto .- PTB I O ART, 1-1-9, ALí:\'"EA A, DO RE-

o., Vs.ga 110 'Senador Humberto GDn.'NTO I~ITEn:"tJO. ' 
Ncder - PTB a 

Argcmiro De FilUe1rf'do. _ P'TB 1} Para apurar ~ aquÍ5ição, 
Eurico Re~ende - IJDN - pelo Covêl"no federal, dos 
Milton Campos _ UDN 
Daniel Krif'ger _ UDN ,acêrvos de concessionárr~is 
Aioys:o de Carvalho - PL I de serviços públicos e a 
JDSaphat Marinho - Se mLegenda . t-

__ i Impor .:lgao de chapas· da 
2) Projeto de Emenda à cons-I aço para a Cia Siderúr. 

tituicão ,,9 6/63 . gica Nacional, 
(1!\'EtEGIBtLIDADE) Cri~da pela Re.soluçfi.o número 11, 

, de "1"95:J, assillilda pelo &enbor Nelson 
DesIgnada elll 2 ·10, 53 . Macu!an a' mais 28 senhores S.el1a:' 
Prorrogado até 15 12 64 oelo Rc-I dores ~aprcisentãda em 30 de malO da 

querlmento número 1 155-6~, aO:'v','I1- 1963 1
• 

do eltI 10 12 ê3. Designada em 31 de maio de 1953 
Memb. ros - PartIdos 1- Prazo - -120' dias, até 28 de lie-

Jefferson de' Aguiar _ E'SD tembro~ de. 1963. . 
Ruy Ca.rneIro - rSD P/'orrogada: 
Wilson Gonçalves _ PSP - Por Ill

A
ais 120 dias,. _em ,virtude 

José Felicia tiO _ PSD da aprovaçao do R.equpr!mcntp nú-
Walfredo Gurgel _ PSP mero 65-6-63 do Senhor Senador Joã,Q 
Argerniro de Figueiredo, PTB Agl'ipinà. na se.s~âo de 18 d~ se' em-
Bezenll Neto _ PTB bro de 19.63 /21 'horas). 
Silve5t-re Péricles - PT13 - por ma.is um ano em Virtude do. 
Edmundo Levl _ P'TB aprovação do Requcrimen1C. ntl:W':l·(t 
Eurico Rezende - UDN 1 173-63, do Senhor Senador Leit-e 
Milton Campos _ UDN Neto, ... na. sessáo de 12 de dezt'.IHhl'o 
Alo~Tsio de Carvalho _ aON de 1903. 
Afonso Arinos _ ú"DN Membms - Partidos 
Josaphat M,uinho _~seln Legenda Jefferson de Aguiar _ PSD 
Raul G:ubêrti - PSP Le:te Neto fPresidellLe,) - PSD 
José J~,e1te - PR I NelSOn Maculc:tn - PTB 

.. JOão A.trrlpina 1 R.elator, - UDN 

• Ru\' Ce.-'"nelro - flSD 
~ Pc~tO LélGClV1CG-. ~ PSD I Bezerra N(l~-o - PTB 

... Vaga do Senado: Pinto Ferreira -I ~. P~~sa à·o Sen:1do!" Edua-rdo Ca
talão (Vic€'-Pr2sldente) - PTB 

Z-1 ProjetC? de ~menda. a I Josuphát Marinho - Sem Legenda. 

- Constituição 11\' 7/63 2~) Para apurar fatos aponta-
ITRA!'ISFF.Rt:NCI,\ PARA A RE- dos da trib'.IJla d·o S~nado \Vil,:,on Gonçfi~ves \~3 4 63, 

PSD ~ ) 
SERVA DO !\1IU'l':'Ht DA ATIVA . -

D:>netLto V,,:l(1dal'es -, PSD 
-r.'l;:uez(>~ P,mcntel _ PSD 
M ~:ton campos - uu:~ 
Henl)u:do V.eira - UITN 
E~n'ico R.eunde 12;:1 4 63 J 
Dil'1i21 Kr,c'!t'r _ (JnN 
J')âo A1rip'no· ,2~ 4 63. - UDN 
Amaury S:JV:l 123 <I 631 - PT.B 
NQ'~ueirl'l da G1ma. _~ FTB 
B,u'rQ$: Ca,n:<!J!lo _ PTB 
M{'m dE' Sá - PL 
Raul Q.uberti - PSP, 

Ú) Projeto de Emend.a 
tituição n"Q 1/,63 

à Cons-

... Va~a cI::-l Senado:' Eduardo As-
smar PTB 

EUl'ieo R::::ftule P!'f" 1.:::lte 
Ml:ton Campos - UDN 
f)unlcl Krie'Jf>t' - UDN 
A10Y:'Ú!~ de Carvalho - fJL 
JOSilpha' Marinho -- R.elntor 

t-em Lf'genda 

X) Pro!010 de Emenda à Cong· 
tituição nl? 4/63 

.CONCEDE· tâ-JUN1_DADES AOS 
( VEUEADOHESI 

Desi~nor:a em 2f.l 5 63 

f']'r:-l\B .. ~L!H! 01':. iHFI,H"Ef{fi'S,. E :-'I~- I Pl'orrop:da até 15 12 64 -pelo Re
NnUl<,S h T~~:ll\.>\t.HO h,\1 .I"~- q '''nm:-n.lo nüm2l'Q 1 153-63 aprova
Dt!S'1 RIAS lNSAI.nmU.-3-L I~- e:n 10 12 63. ' 

Deslgnaê.a em 23 4 63 Membl'c.s _ partidos 
f'ron'ogada até 15 (..i1 M' ';)p.!o Re- JeH'nson de A.gUlar - PSD 

QUE SE C!lNDIDAT AR A CARGO 
ELETIVOl, 

Designada em 2.10 63 
Prorrogada até 15 12 64 pelo Re

querimento nlimero 1,15:; -63. s.prava .. 
do em 10 12 f3 

Membros _ parudos 
Jeiferson dE~ Aguiar - PSD 
Ruy CUn1ei;'o - psn 
Wilson Gon;alves - eSD 
José Feliclano _ PSD ' 
Walfr~do G'Jrg-el - J:lSD 
AnwnHl'o de Figueiredo - PTB 
B~íerra Ne:o - PTB 
Slrvestre Péricle.s - PTB 
Edmundo Levt - PTB 
Éurico Reze:1de - UDN 
Ml!tOn Campas - UDN 
AioysiO de Ca~'valho _ PL 
Afonso Arinos - UDN 
Josaphat M':i-rinho - sem Le&"enda 
Julio LeIte - PR 

c ol1tros, relacionados com 
irregularid'ades graves e 
corrupçã'o no Departamen. 
to de Correios e Telégrafos 

criad!l pela Resolução número 31 
de 1.963. a.sslnUdJ'J lJelo Senhor Jef
ferson de A~utar e m-aLs 33 Senhore$ 
Sl'na-dores IB-pre~enla.Ç.ia na sessão de 
:JO de outubro de 1963'. 

Prnzo - até o fim da sessão legis
lativa de 1963, 

P!"p.rroa-ação por 90 dIas (até 15 de 
m.arço de 1964) em "(.'.rtude do Re
nuedmenta númerQ 1 Hi3~63 do Se
nhor Senador Wilson Gonçalves 
RprovaJo na sessão de 10 de dezem-
b!'o de 1963 (21 30) , 

Deslgnáção em 6 de dezembro ria 
1963. 

Membro.c; no - Pnrtldns 
('f.l'-':' m€'nto 1 150-63 quropl.·]ú t'm 10 F:IV C,1:-nCIl'O -- P::::D 
de dl'i"embra de 19õJ I Loi)ao df) Sllveirn - ps.o Z·2 Projeto de Emenda 

Constituição ,,9 8 ·63 

~ ./ Jeffel"SOn de Mp]\ar - PSO 
Leite Neto - PSD 

\V.~SO!1 Gonc!'Hv::s - PSp 
Membros - PJ.r,~r')S :\'1eZ1f'Zf'$ Plmentel _ PSD 

J"'ff;;,r~o'n de Aguiar - PSD LE'l'f' Nrto - PSD 
Huv Carnflro - p~D AU'lr,lJfV Silva - PTB 
J n.jl'!o d~ S1!vE'ir.a PSD Bf'7erra Neto - P'IB 
\V,:"on Gon:;alves _ Rela OI' -' .. V~<!a do Senador Plnt.o Ferreira Prorrogada até 15 12 64 cela Re w 

P::;D _ P1'B ,. que:imento numero 1 !51-e~, ap!ova-
~1€'nE'~es Plmf'l'tel - P~'D Sil~'r'<-~e Pf>ric:rs - ?'TE do em lQ 12 63 ,; 
Lelt.e N€'to _ PSD A('::'I ry:'l"'O grurt _ PTB I ~,.1pml'ro:; - p::;rJ!<ins 
A"l'J9UrV Silva _ PTB E11rl('o Rezende (23 4 531 - ODN J?fterson d~' AgUlar - PSD 

~~zerr; Net·Q - VH:e-Pl'€'~id€'!~te -~ ~lJ~onA'2~.~;;1g~s _- u~~N . I Wt~o;a~(;~I~l\;;S ~S~PSD 
V":<.o. do Seni\dm Pmti) l"errelr,3j A'r!V~io -ito ('an-~'!~f) - PL I Jr,.,' Pr>jl('ia.(l!\ :- PSf) 

_ PTll - Jcs .. ph:J.t M:(l!'inho - Sem jLeg:-nda Lobão da S:l\'e!ra - 1=>SD 

eslgnada E'm 22 10 63 

!AUTONO"Ui\ nos l\nJ:"l'It:iPIOS~ 

! 

A t.'i11o F10ntfllla - PSD 
\VilEon Gonçalves _ pre:.idente 

PSD 
A .... tur Vlr~mo - PTB 
B~ze".a Nph, 18 11 63 _ Vice-Pre

~;de'nt.e - PTBI 
Me!10 Braga :... PTB 
Jl1ft'(l o\'l"rlpino _ UDN 
Ortn'pl K!,lf'!-"'f'r .... UDN 
{i;.llr'r·n ?,<>?<>nrle 't23 4 H31 
Au,p)ln Vh"mpq - PSB 

UDN 

Sf'C''""'"'" ,'('o' ~"1,,:1'"'' f ,>"';"latl\,o. 
PL-Q 'l'~j" Pa!1$O~ D<lntas. 

RC':.ul:õe.s: o.' o •• , •••••• , o, •• o •••• 00 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

CAPl'l'Al. FEDERAL SEGL':-;DA·n:mA, J! DE FEVEREIRO D:! lUIlt 

. = 0, -: = , -'M- . 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

2.\1. fil'Ssáu. conjunta da l:~ sessão legislativa ex.traordillái'i.a dll 5/$ \egislatul'" 

Em 20 de fevereiro de 1964 às 21. horas e 30 minutos 
ORDEM DO DIA 

Veto preslde"!lc:ial ftotRJ) 90 :ProJf'to ac Un nl) 2.182-B-60 na Câmara dos DcpuhldQS e n.<' :H-5S no Senrtdo, (lua ~.3fabdl;('e pr!i7D t)3.ra o N',.)">!'· 
m~n10 tios calg,~ públicos (lündo Relo.tóf:;'O. sob n,o 1-64:, da Comissão Ml..~t!ü 

------~._--_._---

ATA DA 33' REIJf/I,&O, EM 17 
DE FEVEREIRO DE 1964 

P.!:~CBT:J;:XCJA DO SR, '101JRA 
~~~'.:'>::V:'iD::': 

As 14 horas e 30 minutos acl1a-fil~ 
se pl'(r,-:;D~CS o;) f-:ir", ::sell.;{ÍOles;' 

ca..tne PÚlll,:"ro ' 
JO-aqu:m f'al'f'nte 

N.lel'.c."f:'õ pi'tncnt.éi 
H~r,bn.Jdo Vieira 
JO:O:lphat Marinho 
NG:;;'.l3ira (Ia G~')ma 
Moura Anti rfue 
GLlldo MO!'ldín 
:Mcm ele E:l 
O Rl( :'Rf,SIDE~'TE: 

A li:;.ta, de pre',cnça. ?CU!5>t o com 
pan:cimeuto de nove Sl"S. sellao.ore..<:. 
Não há lH~mero s ... fic~cn~e para aoer
tln'a dOS trabalhes. 

D&'igno para a próxima sessã.o, a 
s't!;:;,q,inte 

ORDEl\I DO DIA 
VO'l'AÇAO 

-1-
Votação, em turno úniCO. do Pro· 

,1eto de DecL'eto LegIslativo n/I 29 dI> 
1$163 <n." 23~A·3. na Casa. <te OrH!.em' 
que aprova o Acôrdo Bãs!co de cc. 
operação l'écnica entre as est.adOP. 
Unidos do Brasil e Israel, eonctu1d() 
em Recite, em 12 de março de 1,962 
tendO Pareceres lavDráveis sob núme .. 
rc.s 7D9,800, 8Ql e 802, de 1963 dos 
Comt~sõe$; de Constftuu;áo 8 Ju~ttça: 
dI! lteiOl,:i'es Exterores; de Educaçél 
e Cu: '!t~a e de Finar:.r;ru;, 

-2-
vo:.::ção, em turno un'c(). do pro~ 

je~o da Lei do Senado n} 4. de 1060 
que 3l+toliza. o Feder lSxecu/lvo a 
emjt~r selos comemorô.t:vos elo ctn· 
q'_'enten:\rio dn fundação da Prelazia 
do .,. Alto Sol!mões", ten(lo parece, 
n,9 855. de 19$3, da Comi.".São de Re· 
d~Cã.o, C(erecendo ao red::lI;ão de ven-

; 1) t 1 '11 

SEl\JADO FEDERA,L 
- 3 -: I , 'i'i:-t. (Ir. 1963, da_' (.. 'T!l S ,~,o .de: 

VOI\lÇ'O eo',o lO U1"10 d '~O. II ";onstltUiC30 e Justiça. fa':Jt<l.\€J con 
~.' a , em s "," u ,. o CI • cmonda 0'1" o~ 'o' 'CO do '1 CJ , 

;eto de Decreto LeglS.!atlvo 11:' 40, dt" v \ ," ~~~,;\ ~ .. ,n - . 
\.l63 or, 'o' rlO d." Câm::u'a dos De"'u~ de .Le?,lS.RÇ!lO soe,,,,,, la~0rfne~ (l(, 
, .,,' g. u ~ , l' proJeto e à c:mcnd \ ::1", Cvm ,:,..r.,ao de 
rJuos n),Y 7-A, d~ 19" .. , t:.n Casa de CLUl;,tltu ção e J1J.<~;Ç;.t, 
Cl',;;Ctll) que .2lJl'ova a convçnçãQ I 
úmca Sbllre Entorpecentes, assmada - 7 -
em NOVa, Y:Jrk, a 30 (."3 t..·.::rço de 19tH 
trIldo Pareceres, sob m: 80!) a Bea, de 
19ü3, das Com:'{.Sõ,~s de: Constit1Hção 
e JUSll(Ja, pela (',;n."tltl1cion"lid~C.c e 
juricUcidude; Relações ExterlQres, fa~ 
voravel e saúàC', favorável. 

-4-
Votação. em turn{. único, do pro4 

jeto de Lei da Gâroara. n" 112, de 
1963 !n,~ 3 408·B~61, na Casa de or:~ 
rum -que revf'ne :10 ser;'zça AtIVO de 
Exército o renentc,..Col'onel RUOfm: 
R.ibeiro dO~ SantQS, e dá outl'a.s pro-
vldencias, tendo ,Pareceres fUwrú.11ets 
000 os nos. Bl::I4 e 83S de 19G'3 das C04 
missões de St'{juranou Naci.o'flAI e de 
Finança.s, 

-5-
vota~ão. em tUl'OO única, do Re~ 

QueriDlento n.~ 1 ilOS, tle 1963. pelt' 
qual os Srs, Sena.dores Artur Vlr;lllo 
<Líder- do PTB). Barros Ca.rvalho 
(Lider da. Matar.a) e Lino de Ml.ttos 
ILider do Bloco das Peqllenas Reple
srlll:atór;>S) 'so\~cita-m urgência., nos 
tênnos do a_rUgo 326, n,lI 5~b. do Re· 
g1mentQ -In+...e.rrw, p-am o Projeto de 
D::creto Le:JtslavvQ n.9 44, de 1953 
C;'Jc concefle aI1.<lll. aos mem(jf'03 da 
F'Ô:-<'a Po!!dJ.l do n.~ Ci-!'i!nd~ do 
~;urto, 

-6-

Vctação, em prImeiro tumo, do 

VotaçãO, em turno U,1~CO, do Pro
jeto de Decreto Lc ~t~l:;. ~I\O n <; 14. d.e 
1933 'n,~ à-8, de lt;:;J na CtimhNl! 
que aprOVa OS tf>,<Z03 da COllven(,'ãç 
relativa a proteç"u dls trGUJIt!ac.o~ 
res contra tadíaçOe& lOnlz'it-nl-es/,' ad-O· 
tada. pela Cont ... ..-eUC:a lntetnaclOt,~U 
do l't'abalb.o. em G:'nebra e da CODw 
venção para revl.<;§'-a parc}!!1 das COD~ 
\'ellC;ões adotadas Pela tuesma Ccn~ 
ferêncla. tendo parecel(>$ /ut'oro. ('(' ~ 
SOb ns, 842, U~3, 84-4 e H45, de 1M3, a,s,.s 
Comis~ões 

-' de Constituição e Jtf,tfça; 
- de L-8q1SJaçâo SOCUlJ; 
- de Relações f: t:tcrlo'l CS; c 
- de Su:llde. 

-8-

Votação, em 'turno ún:<!O. do Re
querimento n Q 4 de 1:164. e-~ q'le o 
Senador VasCüncel(s TOrres lSoUeltD 
transe(;çâc n/)d AnaIs dg S~nado -d11 
carta peiQ. qual o fSenbor Pre;;:lU':IJtt' 
de. Repúbuca conv,dou o Pres,de-D e 
da Re-publica FrSncu:a pJra \'I~ltar o 
õl'a~ll, e da re~pccti\'a rt.opDsta. 

-9-
Vota~ão, em turno único, do Re~ 

'l'JPl'",!lNHO n li 3, à:-o lL H !leiO QLal 
CI,'; 8rs, Sf'n3dore~ 1/a.:.l"'Ol~lel[]s TÓi~ 

re!) (Líder da l\ifl:orL1. enl eXe-IcJclOJ 
,5i"'!!t.€'do pachr{'o IUdf>r do P5D i?'M 
f>~€l'C'IC10) e !\U1'~j'o Viar..na (LH'ler 
10 D!oco das erQ"~n'·s n."p·'('~.;nll~~ 
çõ.:s em exrrcl("o) SOl citam ur',t'n
('~a, nos t"l'moc eo ó::: ti:o 3?3 D,!' 5-c 
do Pr,"jn:;rnLo 1r.! "tnO p1ra o Pro· 

10 _ 
Votação, em P'- .1l":l}'O tUrno ri'o 

.'d.lJcto -de Lftl do ti:n~do, n" l.ií, 1It! 
~[;,,~, etc aut<:)!'.S, do celih\ r SrnZQUf 
~.lar~ll1:> JumDr. que '-UWLZ3 Q P~~'er 
Executivo li emitir sc:os ('om.~múraw 
ivOs do centec.:rl0 ('.1 ,'._ N:: _1Çt'Q Co~ 

'ne.:cial de· PaI á. {~ndç ;'Jtl.- :CE':'l'; ta
.. orave''} s)b cs n-" 7:l3 e j,)9 óe 1\:153 
las CO~iLÕ;'S de C .. m,·t1t~.ç:,o e JJ.li
q'a e de F.:nar.çcb. 

-11-

Votaçã-O. em t'!.lrno ün co, do Pro~ 
leto de ResoluçJ.D h li 1. de 1rS'i. c:~ 
i.\u:ut':a, da COIDi.:-,.10 Di.reto:a. qUI! 
JD').~enta a l'aqU13t'1lfa~Hev,~;)ra, A ... 
-:inda Tri\'eJ:.uo no car~O de Ofret",", 
ra, PL~l, do Quadro da SecruuIla 
jQ senadO' Federal, 

- 12-

Vot,acão em turno t1nlco, do Prt ... 
iebo de D~creto-Leg-Lslat1vo n.Q 21, ele' 
91>3. originário da Ciim'RJ:a dos Depu ... 

'odes (n.9 167~A~6Z, na Casa de 01':
: m) tu?- aprova o t.€'xtQ de Acbrdo 

''::''l<:: !!"..stitui o Centro Lntino·Amel'i
.'J.no de- Fisica, 8.5.S.lDaQO jJ.:'io Brasil 
" v1r~oo palsc,>, no Rio de J:'lnelro, a. 
IfJ de março de 1962. tendo ParecE'!'es 
"avorheis, gcb ns, 819, E20, 821 e 822, 
ti'! 1963 dr..s Comt1~ões: de' Cun ti ... 
tui('áo e J1J.St.i\a, de E-u"C',?;'iio D 
Cnauro, de Relações ExterlC4'C3 e de 
rmnnças, 

- 13-
\,7l)t';!-,;,J.O em tUl'no úrdco, do 1-1:(' .. 

\"fut!rimento n.9 6, de 19ô4 pelo qu~.l 
o Sr, Senador i\>.!~'!o B.-aba sfl:t' t:l li 
"'-"0 C'ri{'flo. n')~ An"l.'t ôo 8,,·'(1), da 

~\lraf"10 fdl,a, pelo G~n"~l"l ~.l')' .. 
no Silt-a, prl"rldr>ll!e da P:>i:-Q-\)l'.', S, 
,"'., e-m car~!(n .Ot.('l~'l €' pt>u '( " "' (>'.11 
" ae J91.t'.!lro do ::"1'0 C'm CLlj', (l, 

- 1: -

t'l'ojeto de f..cl do -=..enado, n ~ 83 dt 
1963 c de a~to! a do Senbtlr Senador 
Aí .hur Vll':':ilJO-) Que dlrpõe sObre lfl
aen\zn~ão a ser COl1Crdlda. em c:.~o 
ue rescisã-o eto CO:1t:n.'!to de trah3.:hú 
sem jUsta- cat,wa, an~es do empr{'J~l, 
('fo comr.-:~!r.: o p!:nOdo de doze me, 
Ses de seniço, o dá outra,!; providêll-
,t.~ !l.(\r .,.f" r'I._~ 

jeto de Lei da C:'m~;'3 n,Q 1'27. Oe V'ct::tc5.o em tGl'110 (~'::~::>, Ôl) J'l~ .. 
l~Sa, qlTe ,d:.:.!J5.:- sj);.-,,: o r:;:'nn:I?,§Q ~l1";:m.'nto n,l 7. d::: Ui>, p"'~J q'I:'<l 
C:e rnofL;,.('nf\i,~ di:;llc.; lt 1: S ~m 7:'::- I'.) Sr, F:~n.r:d""r NI"lo B-'~", <-! r,'I: e. 
....,.. '-.. 11 ,.. • ., ... .' ~ .-. ~... ,l • 
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entreVista do Gener(.I Albinu Silvo. 
Presidente da Petrobrás S,A. publ!
cada em 25 de janeiro da anQ em 

. curso. 

EXPEDIENTE 
PELO SR. 
CRETARIO: 

DESPACHADO 
PRIMEIRO SE-

Mensagem nQ 30, de 1964 
NQ 20, DE 19ú4, NA OFUGEM 

Senhores Membros do Senada Fe~ 
deral: 
'D~ acôrdo com o pl'\~ceito constitu~ 

cio!1al. tenho a honra de submeter li 
aprova.ção de Vossas Exce!êncills a de~ 
signação que desejo fa:~er do 51'. Hy
gas Chagas Pereira, OC',lpante do car
go de Min.st'ro de Segunda Classe, da 
C/.U ,-eira de Díplomata, do quadro de 

DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 1\1 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA ~ACIONAL 

DIRETOR ·GII!tRAL. 

ALfERTO DE BRITO PEREIRA 

CHEFE 00 SERViÇO CE pu·eI.ICA,çÕES CHEFE- D'" s~çÃO DE RE'DAÇÃ\' 

MURILO FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. 
seçÃo 11 

Impresso nas oficinas do Oer::artamento de Imprensa Ne~lonal 
BnAsíLIA 

I 

ASSlliATURAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES FUNCIONARIOS 

Capital e InterIor Capital e Interior 

Pessoal, Parte Permanente, do Míni!:.~ 
tério das Relacões Exteriores, pal'l'l 
exercer, em c'on1js~ão, a f u n ç ã o dt 
'El.11t .. a xau'Or Ext:raOl'drr:ário e Ple!1i
Jlotenc~ário do Brasil juntp ao Go''."êr
no óa República: de :-.iícar<á.guf, no.> 
têrmo~ do~ artigos' 22 e 23, 1Hxágl'afo 
SO, ,da Lei n 9 3.917, de ~4 de julho de ( Semestre ••••••••••• Cr$ 

19-5.:... Ano ••••••••••••.••• Cr$ 

50.00 Semestre ............. . 39.00 
96,00 Ano .... ~ ............ _ .. . Cr$ 76,00 

Exterior Exterior 
Os lt'lél'i~os do Senhor H'yg~5 Cha' \ 

gas Pereira, qUe me induziram a f'S-, 
cClh! lo 'p(ll'a o d,:sempenl1Q d€,õ:,::e. 
elzvf'rla função, r.:nstam da, anexa Ano •••••••••...••• Cr$ 136,00 Ano •••••••••••••••• Cr$ i08,00 
infc:,maçáo do MiniMério das Rela-
çõe. E:xt-e!':oie~. 

E ,'as.í1ía, em 
J6J4. a) João 
GOIlI-3.~'t. . 

3 de fevereiro de 
Belchior .M:arque~ 

CURRICULUM VITAE DO 
!l,iTNISTRO HYGAS CHAGAS 

PEREIRA 
I. NÊls~jdo ('m~ Pô~·t() Alegre, EG 

lado- do Rio Grande do Sul, e111 18' 
<le l1::>vembrü de 19{}5. 

:E bacharel em Ciêncirs Juridbas 
e Sociais pzla Fo.-culdade de D:r€lto 
da. Unh-el'sida.d~ do Rio de Jo.nE.!to. 

2, J!1'c:ou sua carrei:'a COn1:J adi
no à S:;<;',~etal'ia c'íe ESt3do da;; Re' ft
çóes Exte::.-iores, de 26 'de abril de 
1929 a :::3 de setembro de 1931, Nome-, 

- Excetüadas as para o e:xterior, que serão sempre 
assinaturas poder~..,se-ão tomar, em .qualquer época, por 
OU U1U ano. 

anuais. as 
seis meses 

- A fim ne possibilitár a remessa de valores acompanhados de 
esclarecimentos quanto à' sua aplica<;ãO-, sohcitamos dêem preferência 
à remessa' por we~o de cheque ou vale postal, emitiq.os a favor da 
T..-soureiro do Departamento de Imprensa. N~cjonaJ. 

- Os suplementes 'às edições_ das órgãos oficiais serão fornecidos 
aos assinantes sàmellte m~diante solicitação. 

- O custo do numero atraBado serã acrescido 
exerpicjo decorrido. cobrar _se-ão mais Cr$ 0.50 

de Cr$ 0,10 e, por 

f!.10 Cônsul d~ Tei:_ eira Cla:;ze, _ em I' ';ces Exter:ores do Paraguai. durante RespOstas a pedidos de informações 
1931; promovido a Cônsu1 de 3-egun- .u:.;. visita ao Estado de Mmas Gerais encaminhadas pelo senado; 
da Classe por a n t 1 g u~t d a d e, em ~m 1941; li disposição do Chanceler 
]S34; pronlOvidJ n prinieiro Secretá- ,10 parsgur i, tiurante a. 111 Reunião' 1)0 S1', Ministro da Aeronàutica; 
r~o por antiguidade em 1946; tece- de OOl1sulta dos Miliistros das R~la' Av~o nº 34-GM-6-003, de 3 tie felle-
biu o títu:-o de Conselllciro em 1951; çêes Exteriores das' Repúblicas Ame- retrO. com referência ao Requerimen -
pl'on10v~do a Ministl'O de Segunda ticanas, no Rio de Janeiro, em 1942; to n Q 641. de 1963, do S1:. Senador 
Cla-:-.se, por merecimento. €m 1952. :::hBfc da Divisão do Muter:al ch Se Aarão steínbruch; 

3, Durante sua carreira, o Minis- cl'elaria de- EStado elas R.elações Bxte- Do SI"_ Ministro da Agricultura, 
t!'v HYbU'3 Chagas Pereira ex.erceu dores. em 1951; 'representaqte do rt.a~ de ,3 de fevereiro: 
as sl":'?,dntes fu,nçõ~s no exten01': mar0.ty na. Comi...<:são Interministel'ia,l AvIso G~vI-03-AP-Br _ com refe-

Cônsul-Adjullto do Brasil em Gê- incullê,btda do exame das normas sõbre rência 60 Requerimento n Q 571-63, do 
ne'm. de 1934 a 1937: Sel?;11udo Secre' O uso de próprios nacionaiS, em 1951. Sr. senudor José Ermil'io; 
taria da Embab::lda do Brasil em As~ 6. O Ministro Hygas Chaga,s pe- Aviso GM-15-.A.P-Br _ com refe
.,';unç&o, de 193'7 a H!41; Segt":r.d') Se- re!r'a i c?-S-ado com Do sen'hora Ena réncia ao Requerimento n Q 701-63, do 
cret6.-rlo <la Emba.ixada t\o Bra311 em de Castro Chagas Pereira, de nacio- Sr. Senador José Feliciano; 
La Paz, em 1942 e 1943; Primeiro Se· nalidade brasileira 
cre'~ár1o da Etnbaixada elo Brasil em 7. O Ministro 'Hyg-as Chagas pe Do Sr, Ministro do Trabalho e 
Quito, em 1945 e 1946; idem da Em· reira, ê indil~do para exercer. em co- Previdência Social: 
baixada d!) Brasil em EE'rne., de J947 m:s.:.fIC~ as funções de Embaixador AvIso n G 3Q9_117~63', GM=-102-R, de 
-8.; Hl;:iO;lolinist!J() ~1en:C-,:.tendár:o ÓlO 7. 0- Ministro Hygns Clu1rlS Pe- 10 de janeiro, com referência ao Re
·Brasil em Si",o .:alv3~tr. (111 1952 e Extraordinário e Plenipotenciário do 1:l\Wrimento n1 480-63, do Sr. Senador 
1953 Cón~ul Geral do Bl'a':ilI {;oro São Brasil junto ao Govêrno de Nica-rá- Aarão steinbruch; 
F~.-. .ncisoo, de· 1933, a lfJ'57; Cônsul gua. ...... Do Sr. Ministro dn. Viação '= 
C.:-reI do Bras! €m Londres d'e 195-8 . secretaria de Estado, em. 25 de ja- Ol:ll'9.i; Públicas, de 3 de fevereh'o: 
a 1961 ~ Ministro Conselheiro do Btn-, neiro de 1964. _ Roberto Barthel Ro- Aviso n Q B-6 - com referência. ao 
si} em Ta,:peh, desde 3 (~e ja.neiro de SIl, Chefe da Divtsã-o do Pessoal. Re'luerimenb n~ :no, -de 1963. do Sr. 
1S?).. A Comissão de Relações Exte· Sena:d0r Jefferson de Aguiar; . 

4. Além dessas fun<;õcs. o Min:s- riores. _ AV1.s~ 'll" !3-7 - com referêncIa. ao 
tro lf:lr;a-s. Ch[>-:;-'~ Pereira. eyerceu Oficio uI? 468, de 16,1.1954, do Pre- IRequenme~~o n 9 7<10, de 1953, ,do Sr, 

.:;ts segmntes comi":,SÕ:>5 po e:xte:-iol': sidante dã,. Federação e do Centro Sena,dor ~asconce-los TCrrres.. . 
F~~arregado do Consulado Ger~l dn Ind..ú.$trias <lo E::;tad-o d-e Sª,o Pal'i.- AVISO. fi E-a - calU referedCla 3.0 
.. '.0 I".:~il e"!n CS1:;"!'r>, e:n 111-2'3; En lo ~ 1.1'.:111ffesta· Q ponto de 'V'..sta ds,- ~eqUe1'lnt€llto n 9 76.'), de 1963, do Sr~ 
c~ "rr ,;'Co Õ'" 'N::;t~!1)5. ~.;u La. Paz., O~i~1al;: entià~cle.5 sôore o Projeto de .... enador Vru:xncelc's Torres. -e;---'-; 

f: 1 lr.;~; Er:,:,~·;:-:",,~'.':,") PE' Nc'"!t~c-.s- Lei .clo Senado n9 12.1, &e lS63-, qu~ . -T:::LXGR~-ua-s-~ 
C'-.l Qm10, em 1943 c 1:l-16; Enc::>r. mo11f ca o §. 3" do art. 20 da LeI . ' ~7"'., 
rt":;:::o d~ ~n::;.&.::.o~ {'lTl B~rn:t. em n9 3.397, de/2S,3-.1SS:\ (Lei,Orgânlca ..;..;; Do ~rcfelto- MlUll-C!pal de GrOs-
1f'.~~ a lU:l: 'Ef'~"':''''J·r''d.c d2 j'I.;::::ê:>l- dJ. Pr~vidência. S-c-:::iaD. sos, no R.:o Gr:ande dú Nort.e; .- '-
tn em T.a;'f":11, de:-d1;! 2 de tn2:r,::o de Ojleto nG CAC-168, de 21 de ja- -- lJ;> Sr. FernSll1do G~:w:.r:('n, 
lC~1. !leiro, <lo Diret-OJ: Geral do Depa.na- memb;:-Q do c::m.:elho N2.cion~l de 

5. No Br,~$il. o Mi'O."stro lIyzpe mento Adnli:rtistrativo do ServiÇo Pú- Econ.cmia, nos seguintes térmos: 
Ch"'r:~s 'P3rsira. de-;;rn;1Je'~hou 8S se- bEco - so-Ucita. infu.rmeç,õe,s. 5Ôb:re 8. TEV,i"'GRAI\-IA 
gu:l'ltP.ij fltnÇ~S e comissóss: J.sI,tua~-o do e~-AssEp3-Jr Leg,::.sl&td'VO .... -

,sa~in llr" CCrni5:S?c üe Re~-epção do. Senado Francisco das Chagas Sr _ Auro Moura Anrlrade 
à S.A.R. o Pr:ín,eloe - de Gtáke, em Melo_ Senado Fcüeral 
1&8t; SMetá:do üa CO'l"niss-ão de 'Re- Avi.SO DlAI-DCET-D!A.s~-'5-S1. (22), Brasilia - DF. 
-t~v9ão R~ p-ereral .J~.:;,é Felix Estigar- de ~O ... de j~neir.Q, do Dr. Mi"!ri,*r~ ~ De Grossos lUq- 396-702410.30 
Tt~. Pl'es!<1entt- e1eIto no PaTagun~, Rerer0e,s ~,~lOre!1.·de agr.aa<;Clm6-n~ - ~.1-2.63 
em sua \'i~ita 9ficial ~o BrrulU, em 29 to ~; ::om.UJl.lca.çã.o refer-ent-e i1 p.ro.. Levo c{'-nhe-cim~:Jto VO.'i.Sa. Exa .. 
de Julbô c.1e 1-939; à ~siçft.o do Sr _ .ln~~çao do Decreto Legisl~hvo 1'19 e...tita a.dmll1is.t:ra~ão tlessfl-r.,opri2d.o 
I,ui.3 ~. ~. A0niMio àÍm Re1ru- 34-, ae .1963. u.lo}la !:a.iXa, de terra. na V-árzea de Boi ___ '.---_ - I 

I 

FeVNeiro de 1964 

Morto, motivo trata-se arrimo po ... 
])ulação pobre esta C{lmtma, t.udo 
dentro da lei e dfJ ordem, certo con
tar conhecimento de Vosséncia trans ... 
mito Os 'meus respeitosos cumpTimen
tos. 

Cordials sauda.ções, Raimundo Gon~ 
çalves de Oliveira, Prefeito .. 

TELEGRAMA 

Se!1.::do:r Amo 'Moura Al:)drade 
Presidente do Senado Federal 

Brasília. 
A330 Copabana Rio GB N645 41 1.t 

.24. . 
Momento assumo fU:1ção Conselho 

Nacional Economia Fui conduzi.do 

[
"Votos e.'lSa alta, Câmara República 
Agradeço ilustre Presidente honroso 
apoio recebido Conto poder corres
ponder confiança depositada pt Sem_ 
pre seu inteiro disp:l-r pt Fernando 
Ga,sparian 

Manifestações de pesar pelo fale~ 
cimento do senador José Kairala (te.~ 
legrama.s) : 

- Do Presidente do Senado Boli
viano; 

- Do Presidente ..... da Câmara dos 
Oeputados da Bolívia: 

-- Do Em,)a~xad(.r d,?, Bolívia, em 
; nome do Presidente da República do 
].lleBmo 6ais e do povo bolivianQ, no.s 

I seguintes têrmos: 
TELEGRAMA 

Exmo Sr Mauro de Moura Andrade 
Presid€.nte senado - Brasilla DF 
B 61 de La .?az. An 9 43 -6 805 
Senado Nac:o!lal em sesiOn hv! 

rindio merecido homeuG.je memoria 
lloble amIgo ~ta patria Sen?-dor José 
k.airala st9P Ruego Vuecencia trans_ 
mitir Camara su Preside:lcia sen~t·. 
rní.entos pesar representantes pmibll1 
boliviano ATT Jose Hugo Vilar 
Pl'es:dente Senado Nacional 

TELEGRAMA 
Via AlI Ameri,~a. 
Et~ Aura Moura Andrab ... 
Pl'es Camara Sena-dore.s _ Bl'RSí1i·J, 

DF 
B 37 De La Paz Nr 7 92 6 03 
Cmnplo 'p-el1=1S{) (\eber llevar su co .. 

nocimiento que _ Camata DiputadOdl 
B'::llivía a moóoÍl, de Diputado Fc
derico Arroyo rindio homenaje poB_ 
tuma e11· .seBio:J. de eyer d~tacand(J 
pers-o.nahdad ilustre Senador Jos.e 
KairaJe. stop Díputado.<; pue.sto de pie 
extt':lri-ortsaron su sincero pesar por 
grEn amigo de 130livia cuya. vida se ~ 
extinguio quandQ su aceion V'arla,
rnentaria ameri-canista era mas sen. 
tida stop Ruegole ha-ceer conocer 
parlamento_ brasileiro esta sincera 
condolencia que represent-'3l1tes del 
})ueblo ri:ldier-c'n a lL'1 persol1:'.lje cuyo:; 
meritos eran apreciados en n"Uestro 
pais 

Atentemente Juan Sc-njienes 01J(m ... 
do Pres Camara DipU~.ldo.s Bolívia 

. TnEGRAMA 
Exmo Sr. Presidente Senado Fe. 

dera1 - Brasília - DF 
402 Largo Machado Rio GB 26601 

99 9 321M -
Presidente Repub~~ca Bolivia Doc .. 

t'\)l' Victol- paz. E~tens.s0r-o me in:s-t.mye 
dirigirme Vustra Excelencia para.. ex .. 
:pte--.Ssar en nQmbre n1i Gobierno "1.' 
pueb10 b.JUviano pTCfUnd'a conoolen-: 
ctn. por fallecimielito' SenadOl' Est·adD
Acre Jose KaUdra qU8 tue in.:'at'gil." 
ble àê'.'eJ.1!:or Cau"t'. mort:uri9. ho.i vi,~ 
!la y {collVçn~~do ,n:::ce::s:d.1d 1:11" ;,1::_' 
ser cõ.ti""s.~ant~mcnte f"1.te:rr.J'.-;s 1<::.:05 
1'encid':ld unen hUC"~:·o.~ p.::J.scs stop 
Cump-J":> tr?mmlti.r Vi'f--~'ra -Exc:el.en ... 
cia que 8e~1.'ldo 7\"'";"',"';7.1 Bo~hj::mo 
cn L~ P~3 tri~1':o- f'~:,,,':U. ~hC'menaje 
S~:1dCl' Kai-::'3.11. a ;'1 ·:.;:~d-:Le esta 
f(),~'mil. s3ntimirl:. 'I} 3:'1:-:'::.) b~"i1'!lro 
al qU{I t 1=;J ;hl~ .t:-:l, E::c.:'lp::J:t;ia 
tl:.'\lrlSl:1iUr e,~te U::'I:',C.~~ s13p P-.t!."~o 
Acepb.l' CX!1l'E'2~1cn"', mj _ D ha Y dlS ... 
tín""uida ccnsid::_"c.c~'\n, J?c-:-:~rn Cus
~'rPlo J1tS~:i1,!a(UJ F~n0:,j.1C:Jr de B:>!i. 
vla .. 

Carta di> Sr. R€,'1:'o RFi3, de. Juia 
de FO:~fl, 1I.H!l::!s· Ger3's. de-6 de no
Vembro - i ... prc~ent0.- st'ge<ttões sóbl'e 
o Projeto de Lei <lo SenadO n9 Ma.. 
de ·1%3. 
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(seçã,<! fi) F.everei.ro de 1 ~~4 

SENADO FEDERAL 
- , . 

COMISSõES PERMANENTES 

AQQlCUL TURA (7 Membros) 
Titu!ares Pa,e'dO'j Suplentes 

Eugnio Barros PSD ,. Attl1l0 Fontana 
IVlce~Presid.ent-e) 

Jo.sé Feliciano PBn 2. F.edro Lildovico 
Nelson Macul"an (licel~ciado) f'T.B 1. Aarão Ste\nbrucb 
Dix-Iluit Rosnd!) E'l'B 2. vago 
RaUl Qiubert prB 3. Vago 
Lopes da Costa. UDN L DanIel &riegcl 
.a.utôn1a Oarlos u!.)N 2. João Agripino 

(Em 12 de dezembro de ~9~3) 

Secreto.r~a; Au."Ctliar Leg1s1atlvó', ~L·9. JoSé Ney PUSI'SOS 
ReumõtJi: Quartu,s-:::feil'B.8 às 16.00 boras. .. 

D~nt ... 

Nota: Vagâ a' ~relSidêl?cta; 

flí-lANÇA':3 (1, 5 Membros) 
rltulntes 

Viciormo) Freire 
Lobão da. Silveira 
S:gei:'!"edo pachecc 
Wilwn Gonçalves 
Lt':te Net~ 
Arg. de FigueIredo 

Bezerra Neto 
D1X .. Huit Rosado 

pes.soa de Queir01 
J OM Ernt!río 

(!'Xc.; ) 

Dantel Kri~ger lVice~?res ) 
Dina.rte Marlz . 
I.rineu Boanha u .. <;f'n 

''l;T:, to~ 

P8D 
?ôD 
P3D 
PSD 
p~D 

P'IB 

P.TE 
P~'E 

sup.:eutes. 
1. J~é Guioma:d 
Eugênio Earros 

3. Menezes p;nll~ntel 
4. Attilio Fontana. 
D. Pedro LudoviCO 
1. Nelson Maculan 

(licenciado) 
2. LiDO de Mat:Js 
3. Amaury Sl.lva 

(ncenciado) 
4 Aurélio Vianna 
5 Antómo Jucá- l-: 
1. -\dOlpho f'ra nco 

2. EurlC:::t Rezei'ldQ 

ÇON51Tf~IÇÃO E' JUST-'ÇA (11 me!'.1bro~) 
Tltulares 

Jefferson de Aguiar 
auy Carnelro .. 

Partido! 

eSD 
.Pá1> 
1'aJ) 
!>® 

Suplent~ 

f L-Does da O:)sta 
SUbstHut{.lS! Mero dê Sã. 

i 

P-râ 
p'r.a 
llDN 
OP~N 
00N 
tl°f~ 
PI., . 

3. Joiio AgI;lpiuO -
.1. Mílton Campo!; 
1. A:loysJo ele Carvalho 

, Lobão da Sll •• lr. 
Wllwil Opnçalves:' 

Vice.presidentc) 
Josaph,t M""jnh<> 
Amaury Silva. fl1cenciüdo) 
Bezerra Net!3 
Artur V"il'gUio 
AloySiO_, de Gat-valho, 
El.ufco Rezende 
Milton Campas (E.:~C$lt$entl3 

E>SD 
?l'B 
i!TB 
l"H' 
UDN 

gg~ 

1. Menezes Pimentel 
:t Leite Ne.to 
3. Beneditó v-alladares 
4, Aã~áo' 'Steinbr,-!ch . 

5, Herlbaldo Vieira 
1 .. Arg. 'Flgueiredo 
2. SilVIO Péricles 
:I. Edmundo Lf'ví 
1. AlolUiQ Armos 
2. Daniel" Et.neger 
3. João. A'idr~illo 

Melo 

Secretár.oo. OfiCiai Lf,lglslatlvo, PL·8, Ronald:> Fcr;elJa Dió\S~ 
ReuniõeS: Quart;).S~J~llas M 16.00 hOras, . 

Titulares DJ.tel\lra. 

AUJi) Moura Anrll'a~de -:- Pl:~. l?SD 
Cam!lo Nogueira da. Gama l:YfB 
HUJ PaJmeita' ~ ÜDN 
Gl!bel'to Mal'.i1"lhQ ~SD 
Adalbert'J Seufl. P.TB 
CatteLe· ·Pínhci"ll·-a P-l'N 
Joaquun parent-e. U D:-i 
Gula,:, Mond.n PsD 
Vasconcelos ton:c~ J?'l"!3 

Scc .. etárIO; Dt. Evandl'O Mendes Vianna, Dlr~to!:GerEll. 
:Rcuniót"f:: Qua7ta-{c1ras às 10 noras. 

DiSTRITO FEDERAL (7 Membroo) 
Ti':ularcs 

.. -, _p-e?('s Pil-nentel 
'dro LudbV1CO (Vice-Pres.) 
'o de Mat(l$ IP:esídente) 

~r Passos 
liul! Ro.sado 
l,rte Mariz 
".ç Rezende 

Parr.1l1Q~ 

P5D 
{'.:!O 
l'sD 
t>'FB 
.,TE 
'lU" 
JON 

Sup!~ntes -1. Fnmto Muller 
2. 8ugêmo BarrO,'i 

l Henbaldo Vieira 
1. A~rão Stcinbrucb 
2. Antônio JUca 
1. Lopes ·àa Co.ta 
a, ZacnriD.$ de Assump.çao. 

Secrct.iÍt,a., Oficia\ Legislativo, PL-3, Julieta Rlbelr oC1os Santos. 
Reunlôl'8-. Qu~rita:'feiras àS 1"0 o,oras. 

!;CQNE!MIA (9 Memb~cs) 

Titulares P~rtljOs Stlplent~s. 

Jinto MuJler (PreSidente> PSD 1. JefferSOn de AguIar 
~ugnio Bar:'OS E'SD- ~ ... Sigetredo. Pacheco 
AtI"Ulo Fontana. PSD "Seba.s.tlão i\r.che{ 
JOSé Gutomard p~D 4. Josaphat Mariribc 
José Ermirl0 (V!Cc:-t"CC4 1 -P'I'B 1. O.!icar PUS1'if}S 
Nel::on l'{aculan ll:ccnCHl.QO) P1B 2 Bezerra Neto 
Júlio Le;~e PTB 3'. Mt'l~ Sl'aga 
Ad'Jlpho Franco tH):-l 1, 1~s.f> Câ,udidO 
Lopes da OO.'ita. IJDN 2. Z~ct\-:ias de ASS:~Ulpção 

!Secretar c: Auxlll~r L('g~sh\tiV(}, P.L<W, Cid ~rl1!l:gcr. 
\~unjót.s fêrças-tl:.ra& áS 16M;! hulas. . 

EDUCM~,"('J E c;UL TURA (7 Mem'lro5) 
Trlt.lal.:CS 

;-'1.!>nczes pJult'l.ltel ,Ptn.'t I 
waltred-o Gurgel 
Pes;oa de Q'./e:roz 
Amn\\ry sll\'n, 'lícrncindo) 
Antônio C:u;Os 
P~dlO C::üaznus <V\c~~t'.r~ l 
.\1em de Sá 

P \':~~'30S 

P·3D 
POSO 
PrB 
l'Ta 
VUN 
ODN 
tI!JN 

Supl~nte~ 

1 B;-ncdlc(o V:\lIadatQ3 
2 Si:clr-;do PaCl..ctA,) 
1. Va.go 
a VaGo 
1. Ad~lph:. Franco 
2. Milton CSQ1(Joo 
3- Frr('u de ,\1tlu 

Secretál'!.:l· OfIcial Legi5l~!.1"O Pl.~7 Veta. .:lr: luva·.enga Ma!t6, 
~f.'unú'i~JS; Que.rta·!3ira.:l à4 15,00 haras. 

, 

-Secretarro: Auxiliar tt"gjS;3UVC, P:f,~10, CId Brugger. 
Reuniôw. QUal·tas- ,.fç.ras Í\.5 10 00 h::ll~a::i, 

LEG1S1"e,ÇAO SOÇIAL (9 Mem~ros) 
Trtttlnres 

llrAlJr I RUy carneiro '- V-ice-:~es -) 
"Valfl'ec}o G.utge1 

Pun·h,lOS 

p:...;o 
p~p 
C·';ll 
P:5D 
P,'!; 
prH 

Sllp!eDte~ 

1. Leite ~eto 
! Lobão da S;lve .ra 
3 E-ugênio &\:Jrro~ 

I 

I 

Jose GUlomard ' 
.:taul a/uberei 
VIvaldo LIma (Pres.) 
,-tmaun' SH"1a 1l1cenCJlld:l) 
Heribaido Vieira 
Eur,co Rezende 
Antônia Carlos 

t lJ-f'I,; 
I'J;;~ 
li .J:.l 

\ Jú110 LE'it~ 
1. AlU'dlo 'V'.unna 
2 Pe&qua de Q~.!e, uZ 
3 An:bn.Q J\.lcá 
1 Lopr-s da costa 
2 Zacal'ja.s de A.<;",umrç.l0 

Secretar,a. Ot~.!;iAl Leg:~,,};ltJ\'O PL-7 Ve·a de ~1\t',HenJa Mal/a. 
QeUU1ões; Q.umt.a6~te·t1.'~.il â.) 16,00 n,nus 

TüulnJ'e.5 

\VilEOrJ Gonçalyes 
Huy C.lrhelt'O if'res.J 
Dix-Huit Rtl8acto 
Hf'l'ibaldo Vieua 

OoSe Gând:do 
A\.ll'(·]1O Viana /Vice-t'res. 
J,:Hl-rt.e !l.lal:.lZ 

P~;t,.,.lGSI 
?:3D 
p.=,i) l 

Si~eü€'d:) pacl1f co 
Lt',tE' l\tto 

PlI; S f\rp.emn-o d~ [i·;~u€'lrcdn 
t\:eon de MclQ ?1'd 

lJl.N 
nB 
'J. )N 

J J'.lho Lelie 
1, JOJO A~r,p.nD 
2. Lopes (ia, C(}.-I.a 

Scà:.>,"l.:"'v AUXIliar LlqP~<.l',;VO h.J~9· J Nes Pa..:..,;u~ Ü .. nl;'s,
Reuniõe~' Quinta.:s-te-il'as à.<; 16,0-0 hor<!6, 

RI~D;~Ç"O (5, JVf,n,bros) 

I TItulares 
Walfredo Gurgel 
S~ba~tiáo AreM!' 

\ 011.-Rui t R~sadà 4 Pces ) 
,Padre Calazalis IVice~Pres ) 

Pa!:.~ .. l ,1:)5 I 
P;-3-i.. 1. 
P.:;.o i 2 
PIB I L 
\h)~ 11. 

sup,r:nw.3 

Lob30 da Silveira 
Jo ... e l' dlC dUO 
fle,:b:lldO v,e~.r!l 
João Agl',plnU 
Pos'J-pb.at Ma< l.ct.o Júlio Leit·e . UD.l\! 2.. 

Scct'e:a:'-<f4: OflCIal Legl~!..l.tHt-O. ~L-8, $arn-b Abl'anão. 
ReUll;Q~: l'rcas~Iell'a.s ai!> 15 00 tiaras; 

RELAÇõES E).TERI0RES (11 Membros) 

BenedicW. Vnlladares ~.sD 1 Menezes Plmcnv;:J 
Filinto MuÍler pao 2. RtlY Cllr.ueu'D 
J('ifers~n de- l\gulI:l.r (Pres) •. ~.:)D 3 José Gu:omard 
Aarão SteiobruCb I?,SD 4. VJCtül'ino fõ!~elre 
pcasoa <te Quel.roz (VICe~Pre .. ) (".i B 1. Argemlro de F!;ul'lredo 
VtV9tClO Lllliil P·t'B 2 AntÓ10 Jusá 
Oscar passo.... P'I B 1 V:igo 
AMamo carlos UU~ 1.. DaDlel Kx:i(>~e.t 
JOse Când:do llUI\l 2. EurICO Rozende-
Pa.dI.e calal.:m.s UD~ 3. ,ToA1 A~l:_piijO 
!\roon d;;. ~delo (1D~ 4. Mcm de ~ . 

Se(:rct9!'.~. Qf:c1al L~g~m'\·.vo, PL·S, J. B. Castejou nr~\n~!J. 
-a.,eunlõt'>.s. Q~lUt\f.· fe: 'as às 15,O~- hOl "s. 

::; : li C:; (5 !\h,,,bros) 

Pedro Lud:>vico 
31gef .. ada P..1chccl.. 
Dix.Huit R~.ado , \"iCê' ~;.: .. ) 
Lopes dn. Costa IPreSidente) 
~\Ilguel -('/.:luto 

?::>J 
t"~D 
P [)l 
UZl~ 
P-"P 

S·.\,,'en~ê.J 

1 F~l~~nio B.:u· .... ::, 
2 Wuufreao GUl':;d 
1. An·t.'alO Juca 
1. D1l1:l-te Mar1~ 
1 Raul G,Ut.~rtj 

Sc('retã'·lO; • .;uxi~ja!' r ·"1~:;,:"Il,vo Pl~10 ITU.!;tlclU Rnl .E':!.~ ... C':":' •• 
[teuni es: Qml1tas-têinw à.s 15.00 hOl'llS. 

33~ 
_-" ---:.f 
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SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
Titulares 

J'Jsé Gu.otnard 

Pa! [:dos 

V ,c~,orjn:) Fl'e.f\ 
O.'Oc:.Ir Pn~.',os 

S,Jvet;tre P<!l'lcles (Vice-res.) 
Ir,neu Buanhau;;en 
Z3reajas de Assumpção (pres.) 
~auJ GiulJet'ti , 

PSu 
P~D 
p'l'B. 
PTB 
OU>! 
UD,N" 
PSp 

1. Ruy carne.ro 
2. Attillo Fontana. 
1. Di,.;-Huit Rosado 
2. Vago 
1. Adolpho .Frane:J 
2, Eu~ico Reze):1(l~ 

M.!,uel Couto 

Secl'!Úâr,(': Oflcial Legislativo, PL-8, Alexandre Pfaender. 
l~Nmiõf'~: Quintas-feiras às 17 (}{) horas. 

SERVIÇ9 PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
Titulares PaI rido" Suplentes 

Leite ~eto fVíce-Pres.) PclD 1. Victorino Freire 
Slgeíl'edo Pacheco p':in 2, Benedicto Valladares 
Sih"e..,tre Pér;cJe~ rPres.) Pl'B 1. Edmundo Levi 
rNe!son Maculan \licenciado) PTB 2. Ant-ânlO Jucá 

nhor Senad::>r S!gefredo pa;-;heco, 
aprovado em 15 de . dezembro de 
1983. 

Membros (5) _ Partidos 

JOsé Feliciano ~ PSD. 
8.gefredo Pacheco (Vice?r,} -

PSD. , 
José E:'mil'io (Pl·e.side!~~e) _ ['TE. 
Lope.5 da Costa - U DN, 
AUl'élío Vlanna (Relaton - PSD. 
6ec"etál'jQ; Auxillur Legi.'jla'.l~O, 

PL-lO, Alexandre Marques de Aibu
querque Mello. 

Reuniões: 2~s e -ias feIras às 14 
horas. 

merO 15S-63. do Sr, Senador An'ó
m::> Jucá, 3provado em 10, de je~p,:u
bro de 1963. 

MembrDs (5) _ parhc:Ós 
José Feliciano - PSD. 
RtlY Ca:w~iro - PSD, 
Ailt---:-õn:o Jucá _. PTB. 
Pa:::-:'e Cnlazans _ unN, 
Jo.saphat Marmho - S.legenda, 

fi) 
, 

Para o estudo das Mensa
gens do Peder Executivo re
ferentes à REFORMA AO· 
MINISTRATIVA 

_ ," em 1.12 1963. 

.Antônio Carlos UDN 1. Dinart.e Mariz 
Fadre Calazans ODN 2, LopeG Costa 
.A.!1YS)Q de Carvalho PL 1. Me -rode Sá 

Dec:etárw: Auxiliar Legislatí",·o. PL~9, J. Ney Passos Dantas. 
Reuniões: QUlU'ta.<>-felras às 16,00 horas. 

T!'IANSPORTES. COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

E) Para efetuar o levantamen~ cl'iada por inlciatívr. da Câtm";'fi 
to da PRODU CÃO MINERAL I dos Deputados aprovada pela Senado 

DO PAIS e estudar os meios . 

4 
Membros (18) Partidos 

capazes de possibilitar a 
senadores: sua industrialização 
Wilson Gonçalves - PSD. 

Cliada em virtude do Requel']men~ Leite Neto - ESD. 
~ n ll 665-63, do Sr. Senadvl' ~ osé Sigt:fl'edo pacheco - PSD. 
ErnllllO. apr::Jvado na sessão de 18 de Argemíro de Figueiredo _ P1"B, 
setembro de 19-63. Edmundo Levi - PTB. 

(5 Membros) Designada em 19 de Setembro de Adolph::J Franco _ 'Un'N 

T1t~iares Suplente.') 
1963. JOão Agripll'lo - UDN. 

sub.stj·~ut.o)o, Pro:rogada em virtude do' ~çque- Aurélio Vianna _? PSB, _ 
José Fel!ciano íPl'es.) PSD 1. Jefferson de Agu:ar 
Sebastiâo Arche: Pdn 2. FUinto MuUer 
Bezerra Neto PIB L Silve.stre Péricles 
Lino de Matos prB 2. Miguel Couto 
Il'ineu B:lrnhausen <Vice-PreS.) u~~ 1. Zacarias de Assumpção 

Secreüírc: Oficial Legislath'::J, PL-8. Alexandre Pfaender. 
Reuniões: Quartas-fel':'as às 16,00 hora:s. 

COMISSõES ESPECIAIS 

A) Para Revisão do Projeto que 
define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Criada em virtude do Requel'iment-.o 
, n) 48{}·62, d-o S1". Senador ~ilton 

campos, aprovado ~ em 20 de janeuo 
de 1962. 

Designada em 2!! de novmbro de 
196~, 

ProlTogada até 1., de dezembro <!e 
1963 em virtude do Requerimento m~
mero 793-62, ap.:,ovi\do em 12 de -de
zembro de 1952. 

Completada em 4 de janeiro de 
1963, com a deslgnação dos SennoJres 
Senadores Va.sconcelos Torres e 
l:dm undo LeVl, 

t Pl'orrogada até 15 de dezembro de 
19Q4 em virrude -do Requerimento nú
lJlel'O L 198-63. do S:.". Senador Mel1e-
2es Pimentel ap:ovado em 15 de c!e~ 
zembro de 19-63. ~ 

-. 1-Iembros (7) - _ Partidos 

GilbertD Marinho - PSD. 
Menezes Pímel1tel - PSD. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
MIlton Camp:Js - ODN. 
Vasconcelos Torrei _ p"rn. 
Edmundo Le\1 - PTB. 
Aloysio.doe Carvalt.o _ PL. 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

WilsDn Gonçalves - PSD. 
Arthur VirgilJO - PTB, 
Edm undo Levi - PTB 
Adolpho Franco _ UDN, 
Eurico Rezende ! Vicepre6ldente) 

UDN. 
Josaphat Marinho - S/lf\~enda. 
Secretário: 'tlficial Legtsiat:\'o, 

PL-6. J. B, CasteJ'on Branc-O. 

C) Para o "studo dos efeitos 
da INFLAÇÃO'E DA POLiTI. 
CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
sôBRE AS EMPR(iSAS PRI. 
VADAS 

Criada em',vil'tude do nequerÍJ11('n~ 
to nl! 531-63, 'do 8r. Sena-àor Gouvea 
Viej,ra. aprovado na sessâQ de 2 de 
agôsro de 1963. -

Designada em 8 de agósto de 1963. 

ProrrOgada em virrude do Requeri .. 
mento ,n9 , 1.161, de 1963, do Sennor 
SenadOr Attilio F'Onta-na, aprovado 
em lO de dezembro de 1963. 

Memiiros /5) - Partidos 
( AttUio F<>ntana - Presidente 
'PSD. 

José Feliciano _ (Vice-Pt.) 
PSD, 

José Ermírl0 - Relator - PI'B. 
Adolpho Franco - UDN. 
Aurelio Vianna _ PSD. 
Secretá~ia: Oflc::al Legislat1v~. 

PL-3. JulIeta Ribeiro dOIS santos. 

, Criada em virtude do Requ.rímen- D) Para estudo das causa~ que 
to n' 561-63, do Sr, Senador ,J'ff.r- dificultam' a PROD;JÇÃO 
iSOIl de Agu.u~, aprovado em 14 de GR C • 
"gôsto de 1963, Designada em 28 de A O Pf UI\RIA e Suas re-
o.gÔS'o de 1963. percussoes necrativas na ex. 

Prorrogada até 14 da marÇo de 1964 ~ .... -
(90 dlas ) em virtude, do Rêquerhnen- pora~ao 
to número 1.160-63. do sr. Senador Criada em-.virtude do Requer..nlPn ... 
Jetlerson de Aguiar, aprovado em 10 to n9 569~63. do Sr. sentidor JOSé 
ele deZembl'o de 1963. ErmfriO, a}U'ovado na sessão õe 20 de 
) Membros (7) _ Partidos agôsto de 1963. 

Desjgnada em 22 de agôsto de 19113. 
. Jeffer,s(Ju de Agu1t..r (~eSldente ~ Prorrogada por 1 ano, em Virtude 

Ii'SD, do ReQuerlmenro n' 1,!97-63 ,do ~ 

flmento nO 1.159-63, do SI'. Sen.t!1or Josapl1at. Marinho ~_ Sem legf'nda. 
111lton' Campos. liçrovado na sessão Deputados: 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros ~9) - Partidos 
José FeliCla110 _ PSD,' 
AttU10 Fontana - PSD, 
EugêniO Barros - PSD, 
J'Jsé' Erm-irio (RelatOr) - i)TB. 
Bezerra Neto - PTB. 
Melo Braga - PTB. 
Lopes da costa - UDN, 
Milton Campos (P;'esidertte) 

UDN. ,;/ 
JúlIo Leite (VicePr.) - PR 
Secretário: Auxiliar Legi.~ajtivo 

PL-lO. Alexandre Marques de .'Ú')U
querque Mello. 

ReunJües: 5ns feir~ àS 16 horfl..5. 

Gustavo capanema (Pre.siden~e~ -
FED. 

Aderbnl Jurema - 1'SD, ... 
L~erte Vieira - UDN (Sub$t,i~ujdo 

pelo eputado Arnaldo N~gllel~aJ. 
Heitor Dias - UDN. 
Doutel de Andrade - P'rB. 
A:rnald<> Cerdei1'a _ PSP. 
·Juarez Távora _ PDO, 
E\valdo Pinto _ .M'l'a.. 

COMISSõES ESPECIAJS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUlc.4.0~ 

F) Para estudar a situaeão d<ls I) 
Projeto de Emenda à Cons
tituiçã'o n9 4/61 

./ TRANSPORTES MARíTI-
MOS E FERROVIÃRIOS 

Criada em virtude do Requel'1ll1e:l
to n Q 752-63; d::> Sr. Senador Jo~é 
Ermirio, .apl'ovado na sessão de 13 de 
novembro de 1963. 

Designada em 13 de novem.lJro de 
/963. . 

Pr~nogada até 15 de dezembro de 
1964, em virtude do Requerimento 
n9- 1.162-63, do Sr. Senador Júlio 
Leite, aprovado em 10 de dezembro" 
de 1962. 

Membros (5) - partidos 
Attilio Fontana - PSD, 
Sigefrecro pachec:) - PSD. 
José Ermírio - PTB. 
Irineu Bornhausen _ UDN. 
Jülio Leite ::... PRo 

'Secretário: Auxiliar -Legisla.t!vo 
PL-~t}, Alexandre M. de A. Mello. 

(QUE DISPõll SôBRE VEXCIMEX-, 
", TOS DOS ~lAGJSTr:ADOSI , 

Eleita em 27 de junho de 1961 

PrOrrogada: 

- até 15 de dezembro de 1962 pito -
Requerimento 609-61 apr. em 14 ' 
dezembro de 1961. ' .. . 

...... até 15 de dezembro de 19,-
Reque:imento 779-62, apr, em 
zembro de -1962. 

- até 15 de dezembro de 19€ 
Requerimento 1.138-63. apr. em 
dezembro de 1963, 

COmpletada em 29 de outubro: 
1962:, 15 de maio üe 1963 e 23 de . 
de 1963, 

Membros (6) - pa.rtidos 

Jtfferson de' Aguiar - PSD. 
Lobão da Silveira (23 de abril de 

1983) - PSD, 
RUy _Carneiro - PSD. 

C) Para o €-studo da situação' ~1~e:~ctg<>~~i;~:r~3 -deP~~:ll da 
do CENTRO TÉCNICO DE 1903) - PSD, ' 

,AERONÁUTiCA E DA ESCO. ~;!;I d~ri~;~'-(2~~' outubro da 
LA DE ENGENHARIA DE 1962) _ UDN, .. 
AERONAUTICA, DE S JO. Milron CamjlOS (Vlúe-Presi<jeu,e) 

SÉ DO~ CAMPOS Herlbaldo Vieira - UDN, 
~' Rm Pa1mena - UDN. 

Silvestre Péricles (23 de ;orU rla Criada em virtude do RequerjI11en~ 
to n9 768-63, do Sr, Senador Padre 
9alazans; aprovadQ na sessão de -13 
ue novembro de 1963. 

1963) , 
Bezerra Neto- (23 de abril de 1965) 

- fTB. . 
, A:fonso CelsO - P'TI3. 

Designada em 13 de ncwembro 
1963. , 

de Nogueira da Gama. - flTB. ' 
Bllrros Ca.:valho _ PTB. 

Pro~ada até 15 de' dezembro de 
1964 em virtude do Jteauerjmento nl1 .. 

A!oysiô de Carvalho (Presidenrer' 
_PL, 

MCm de Sá - PL. 
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J) Projeto de Emendaà Cons- L) Projeto ·de Emenda à 
tituiçeo 11~ 9/61 

Cons-
tituição n9 7/61 

(QUE DISPõE SõBRE AS MATf:
RiAS DA COMPET~NCIA PRIVA
TIV.<\. DO SENADO, INCJ~UINDO 
AS DE P::tOPOR A EX..oNERAVAO 
DOcl CHEFES #t;,,~ MISSAO DI
lJLOl\ll\.TICA PE:aMANEN'.rE E 
Arl~OVAn. O ES'l'ABELEClJ.\lE~
TO O RO:\"IPIMENTO E G REA
TAIHEN'l'O DE RELAÇúES 1)1-
PLO~lATiCAS (:.01\1 PAíSES ES
TRANGEIROS) . 

Ele:ta em 4 de outubr ode 19G1. 
Prorrogada: 

IQUE MODIFICA o REGIME OE 
DlSCRI1\HNA('AO D,\8 i~E:\'Dj\SI 

Eleita em 2() de norcmbro de W61. 

Prorrogada: 

- até 15 de dezembro de 1962 p"lo 
Rcque~·.mênto 60';-61 ap::J\"ado e'll 14 
de dezembro de 19ô1; . 

- até 15 de dezemoro de 1963 pe!o 
.aequel'imento 782-62 aprorndo €'YJ 12 
QE: delembiO de 1962; 

- até lõ de dezembro de 1964, t'('1O 
Requerlmento' 1.141-63 ,aprovajo f:m 
lC de dezembro de 19ti3. - ate 15 de dezembro de 1962 pelo 

Requerimento 3G7-61, apr. em 14 de 
dt'l.f:'mbl'o de 1961; Membro.') (16) - Part~des 

- ate 15 de dezembro de 1933 9('10 Jefferson de Agu~ar 123 de ab,·j) 
Req, 1.139~63, apr. em 10 de .:lezem- de 1963) _ PoSD, 
ll1'o de 1963, I )Il~nezes Pllnentel - pSD, 

C-:llnpletada em 29 de outubro de :hllnto Muller _ PSD 
1962 e 24 de ab 'lI de 1962. Gmdo Mondm \29 de outu );0 de 

Membros (6) - PaltIdos 1962) - PSD, 
Menezes Plmentel - PSD, Ruy Carnell'O (23 de abril de lilô3 
Wilson Gonçalves (23 de abril de - P3D. 

1963) _ P~'esidente - PSD. Damel Krieger (Relator) - O lJN. 
L'Jbâo da Silveira - PSD. Eurico Rezende (23 de am·Jj de 
Ruy Carnooro l23 de abrll de IDlJ3) 1963). - UDN. 

_ PSD. Milton campos - UDN, 
Gmdo Mondin (,. de OUtU!Jl'O de HeribaldJ Vieira - OD~. 

lG64) _ PSD. Rui Palmeira -UD>J. 
Eurico aezende <23 de abril de Amaury $,llva - 23 de abril de 

1963) - UnN. 1963) - PTB. 
Daniel Krieger - UDN, Ba1'ros Carvalho - PTB. 
Milton Camp'Js (Vice-Prestdcnte) A:gemiro de Figueiredo - PTB. 

_ UDN. Bezerra Neto 123 de abril de i963 
Henoaldu Vieira - UDN. - pTB .. 
Lopes da Costa _ UDN. Aloysio de Ca!v-alho - PL, 
Silvestre Pél'icles ........ ) _ PTB Lino de Matos - PN. 
Vivaldo Lima - pTB. 
Amaury 'Silva l24 de abril de !963) 

- PTB. 
Vaga do Senador Pinto Ferrelra 

(2.1 de abr.l de 19'63) - Rela ~or 
P~B. 

Aloysio de Carvalh:> - PL. 
Lino- de . Matos -- PTN. 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 8/61 

(SõBRE I:XONERA\"ÁO, POR PRO
POSTA DO SENADO, DE CHEFE 
~E MISSÃO DIPLOMATICA DE 
CARATER PERMANENTEI. 

Eleita em -5 de outubro de 1961. 
prorrogada: 
_ até 15 de dezembro de 1962, I)ele 

Reque:'imento 608-61, aprovado em 14 
ele janeiro de 1961; 

- até 15 de janeiro de 1963. pelo 
Requerimento '781-62, aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

Completada em 30 de marçO 
1962. 29 de outuhro de 1962, 23 
nbril de 1963. 

de 
de 

rI!) Projeto de Emenda 
tituição n~ 10/61 

à CO~lS-

:API,ICAÇÃO DAS COT.-\S DE IlU
POSTOS, DESTINADAS AOS .UV
NIl:ÍPIOS, , 

Eleita em 28 de dezembro de ~gô2. 

Prorogada: 

- até 15 de dezembr-o de 1~63 pflo 
Req. 783-63, aprovado em 12 de de
zembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 prlo 
Req, 1.142-63 aprovado em 10 df~ ()u
tubro de 1963, 

Completada em 30 de março de 
1962, 29 de outubro de 1002 e 3 de 
abril de 19-63, 

MelllbxJs (16) - Partidos 

Jeffer~n' de Aguiar _ PSD. 
Wilson Gonçalves <23 de abril de 

1963) _ PSD, 
Ruy Carneiro _ PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Guido Mondin (29 de outubro de 

1962) - PSD, 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 

~rembr06 n6) -:. Partidos Lopes da Costa - UDN. 
Menezes Pimentel _ PSD. João Agrip1no (23 de abril de 1963} 
RUy Carneiro (23 de ab:il de 19':13) - UDN. 

- Presidente _ PSD. E!1rjco ~ezende /23 de abril de 
Lobão da Silveira _ PSD. 1963) - UDN. 
Jefferson de Aguiar <23 de abril de Silvestre Péricles (23 de abril de 

1963) - PSD. 1963) - PTB. 
Guido :r..ZQndin (29 de outUlJro de oNguek'a da Gama - PTB. 

1!!3_) - PSD. B'lrros Carvalro - PTE, 
D. n_e! r'::,f'.,fr UI' ,11. • Jo'>?rhrt Marinho (23 de Ror!] de 
Fur~c::> ;,~~EDde (23 de abril ele 11%~) - S, 1~3'. 

lC'::31 _ Ut,~. A'oy.(o de Curvalho - PL. 
L 1:r:~. ~ ....... Jl;"O~ - UDN. L.nJ Le 1\:1&.t")5 - PT .. <{. 
E:.· .. ,) t.o V~eJra jVlcew!.~rezrdentc) --

- LD,IJ'. ~1) 
La;.:s C':! Cc 1.3. _ UCN. I' p;,c!~~o da ::me:ldz. à COfl~-, 
V'::'3~ cIo S~,.,~·;':or Pmto FC"Clf.:t. ij~u:]G') nQ ~í/S'l 

(2::: de abril L.~ 1C32 - Relator _ 
PTD, 

B?zerra :K'eto (23 de abril de H~:13) 
- PTTI, 

A1112-:'!ry Sil,,~ <23 de abril de 1~63) 
-PTB, 

Vivaldo Lima _ PTB, 
A~oysio de CarvÊlh~ - PL. 
Lino de Ma tos - FTN. 

Eh':ita em 28 de março de 1952. 
prorrogc.ção: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Req. 794-62, apl'ovado em 12 d.e cte~ 
zembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964, prlo I Menezes Pimentel - PSD. 
Req. 1.143-63, aprovado em 'O de Mmon Campos - UDN. 
dezembro de 1963. Herlbaldo Vieira Vice-Pl'es:de-n:-e 

Completada em 29 de outuh~o ce: UDN. 
1962 23 de abdl de 1963 e 22 f!e jU- Eur:C'() Rezende (23 de abri ,de 
lho de 1933. 1963) - Relator - OD~, 

Silve6tre Péricles (23 de abrl1 Ge 
1963 1 - Presidente _ PTB. Membros - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD. 

\VUl5on Gonçalves (23 de ao1.'1l 
19631 - PSD 

NG~.'leira da Gama - pTB 
Bar 'OS Carvalho - PTB. 

de., Alorsio de Carvalho _ PL. 
Lin:J de Matos - PTN, 
João Agripino (23 de abril de 1953) - R uy Carneiro _ PSD. 

Lcbâ:J da Silveira - PSD. . . 
GUldo Mondin t29 de uutu'Jro d - UDN, 

e Damel Kl'ieger _ UD!'l. 
·196<l) - P3D. 

Milton campos - UDN. 
H.eribaldo Vieira - OD:-.r. 
Lopes da Costa - UDN 
João Agripino 123,de abril de 19ô1j 

- UDN 
Eur,cJ,.. Rezende (23 de abo:-il de 

Ulfi;:<, - UDN. 
Silvestre Pericles (23 de abr;l de 

19631 - PTB. 

Q) Proj€·to de Emenda 
tituição 11 9 3/62 

à Cons .. 

IAUTORIZ.\" O TRIBU~AL Sl'rE~ 
RJna ELEITORAL A FIXAR DA
T . .\. PARA A REALIZAÇ.\O DO 
J~I,F.BrSCITO ('REVISTO X,l ... 
EDENHA CONSTITUCIONAL X" 
4 - ATO ApICIONAL). 

Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Carvalho _ PTB, 
Aloysio de Cal'valho - PL. 
1\ilguel Couto _ PSP. 
Cattetf' Pinhelro (23 de abtiJ 

1963) - PTN, 

I Eleita e~ 10 de Julho de 1952. 

de Prorogação: 

J 
- a t-e 15 de dezembro d(· 1963 pt'lo 

Requerimento 787~62, aprovado .'m 12 

O) Projeto de En,enda 
!ituição )19 1/62 

, C. de dezembro de 1962. 
a 0.15- _ até 15 de dezembro de 1964 pl"!o 

10B!UGATOItIED.\DE DE COXCl:R· 
so PARA l~VESTIDUR.\ EM 
CARGO INI(;I\L DE C .. \RGEII{A 
E· PRO!UIÇAO DE NO~\lEAÇÕES 
[:'-/TERINASl, 

EleIta em l{} de maio de 1962. 

~rorroga da: 

.. /~ até 15 de dezemb 'o de lf}S2. r,el<J 
Rep . 785-62 aprovada em l2 de ctt
zembro de 1962, 

- ate 15 de dezembro de lt'li3 pejo 
Req 1.144-63, ap!'ovado em 10 de de
zembro d-e 1963. 

Gompletada em 23 de abril de :96:> 

Membros _ Partldos 

Jefferson de Aguiar _ PSD. 
WiltSon (J:Jnçalves (23 de aorü de 

19631 '- PSD. 
Ruy. Ca.rneIro - PS. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN, 
Eurico Rezende (23 de abril de 

1963} - UDN. 

Reqllenmento 1 146. aprovado em .10 
de de:'.('moro de 1063, 

COnlí)lelada em 23 de ab~·il de 
1963. 

.\Iembro.c; - Partidos 

Jefferson de .'\guiar _ PS. 
Wilson Gonçalves {23 de a~r:.l de 

1963J - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobto da Silveira - PED, 
Menezes PImentel - pf... D. 
LeJte Net::l (23 de abril de 1963) 

PSD .. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UD~. 
João Agripmo (23 de abnl de ;953) 

_, UnN. 
Eurico Rezende 123 d6' aoriJ de 

1963) - UDN. 
Danif'1 Krlege;' - UDN 
SlI"estre Pericles {23 de a·brl] de 

19-63, - PTB, I 
Nogueira da G3.l11.a"'- PTB. 

Barros carvalhe - PTB, 
Mem de Sã - PL. 
Aa:'ãD Ste,nbl'uch __ Y1TR. 

João Agri~ino (23 de abril de 1~63' R) Projeto de Eii1enda à Cons-
- VIce-PreSIdente - UDN, I t'!' - o 5' I 

Daniel Krleger·- UDN, I Ulçao 11· ,62 
Silvestre Pél'icles {23 de abril de (DISPÕE SõBRE A ENTREG .. \ AOS 

1963) -. PTB. .I\lUNICiPtOS DE 30~~ DA ARRE. 
NogueIra da Gama _ PTB. CADAÇAO nos ESTADOS Ql1AX-
Ba17~ Carvalho - PTB. DO EXCEDER AS RENDAS ;UU-
AlOySIO de Carvalho - PL. NICIPAIS), 
Aurélio Vianna (23 de abril de 

1963) - aela!", _ PSB. 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/62 

(INSTITUI NOVA DrSCarMINAçAO 
DE RENDAS El\1 FAVOR DO~ 
!.:'ICNICíPIOS) . 

Eleita em 23 de ma:o de 1962. 

Prorr03ação: 

- a~é 15 de dr,::n~Jro (l:: 1963 peio 
Requcrhnento "U::;-L2. t.pro· ... ldo b..a â 
de dezem0'o de lSG:'; 

- rté 15 G" d;~;::r.·.'O dI:' 1:::4 ")"1::
Reqccrime .. :-;) 1.1~5-fJ üproi':ldo· (;J' 

10 r~(' d:-i:: .-;",ro dr 11;-::;. 
C(,ilJ,:{'t;!u~ em ~3 de abril ti: 

1963, 

I.Zembrcs _ Part!dos 

Jefferson de Aguiar _ PSD. 
'Wilson Gonçah'~s (23 de ab:Jl de 

1963) - PSD. . 
RUy Carneiro _ PSD. 
Lobão da Silveira - PSD 
Leite Neto (23 de abril' de 19:!3) 

- PSD. 

Eleita em 13 de setembro de .i.VJ.2. 

'Pror:,?gada: 

- at:é 15 de dezembro de 19ô3 pelo 
Requerunento n9 1.147-63 .,pruv~,do 
em 12 de dezembro de 1962: 

- até Ir. de dezembro de 1934 oe!o 
Requer,menta 1.147-6 3apro·. ü,!o' ,'ID 
10 de dC72mbro de 1963. 

C:JmpJf'tda em 23 da eo,l! dI> ;( a. 
Hembro'!; - P,:r~ ri 

Jcffrr·c;l de Ag'.,i"!:" _. L':;D • 
Ru,; C::,-:::-'O - r ~\ . 
Lo',? G:- I.. :t'(~a _ ' 

,,~V.~~:.n U 1··7·,;'.':-3 (~~ ... (:e 
J"u3) _ P:"'J. 

L':-;'t N~:() ,;:3 1 C?I _ :-'. ' 
.i:,;~n-:, ·3 P,nl.;HCl _ 1:'. ~ . 
~lW('l Cam~,.,s - UI)\ 
l!"'l':u:..Jo Vieira - u~-' ~ 
JO&Bphvt :.:íarinhJ- - I;': '. C~) 

Vlc~-Presidente - UD~, 
DaniEl Kr:eger _ UD:IJ, 
Vaga do Senhor Pinto ..... :-1.'>:-3.. 
Euri.-) Rezende (23.4.6'1) - ·UDN. 

'26.4.63) _ PTB. 
Nogueira da Gama - PTB, 
Barros carvalho - PTB. 
Mem de Sá - PL. 
Miguel cout·o '23.4.63), - PSP. 



5) ProjetÇl ele ;I1\Qn.<!a ª COl1S
titui~ão n~ .6,162 . 

\~UlllENT" P,,~A mW!'llo, O IW· 
!ItERO llE RBll!!.!lSE;N'r"'NTES 
nQs Ji;i;\TAJ;)Qs tl Da ll\S'n\!'ro 
FllDER~lj !SI? ~!>.l'I4AQ). -
Ele!·t. eIl! !ª.9.62 
ProrrÇ!~aªa-~ 

. - até 15.12.63 pelA RequerImento 
790-62, aprov;Bdó em 12.12:62' 

- até 15.12.64 pelo Requehmento 
1. 148-63; ~p~Gvado em -16:12.63, . 
. Comp)eta~" e'll ªª,4.63, . 

~~m~~O§. ~ J?attidç,~ 
Jefferson da f.L~U\il!' - .?$~ 
RUY carneiro -=- psa .'
~o~~o d~ ~ilT~r-a ,,:"V R~.a~-G~ 

p"n 
. Wili!on Ç3G,!\çª\ves 123.\.63\ 

,<'!lSD . . '. -. • 
.' M~pet."'" ~i!'l.'lt~!= P€fl 

MI!tonç~l\1p.1!'\ ""'1JJ?1'I 
Heribaldo VleIra -=- UD~ 
Josaphal Má<4ú'o . .,; .23.4.63) 

UDN 

VI-
Dan!el . Krleger - UON 
Eurtço aezend~ ~. (2a.4.63) 

ç.-l'reru~.l1le = l!E)l'! . 
.. , Vaga" dQ SQJli1@lt Pil~t" Fer-t'elf(l 
12~,4,6~\ = l',.~<;ige,,\' ~ PTl! 
Nog~~rl\ 9. G~Yl~ ~ I'T13 

. Barros Ca.r\'alg~ -::- P1'~ 
Mem ~e "1>; ~. BL 
Júlió Leite (23 4 63), - PRo 

~, , 

T) Projªto d? ~mençl(l. ª eQl's' 
ljt~IISão 1'9 1{92.. . 

SUv",!!r. Pérlol.. _ PI'B 
Âri;êm;ú!O de' Figueiredo '"- PTB 
Eurico Rezende (23",4·, 6S) ....:. UDN 
MilióIiélampos .;:. UD1t . 
Daniel' Krlegér - uDN. 
Josaphat Marinho - Sem Legen<\a 

Y) Projeto d~ i;rnen(l!l ª' Çons
tituição nq 5/,63 

(IlISPOE SOBll,E O Il\IPQSTO !lE 
VENDAS E CONSIGNAÇõES ' 

AJoys~ de ç~ryalhQ - ~L DesIgnada em 31.5.63 

V) P . t ·d-:-E . d à C Prorrogada .até ·15.12.64 pelo Re-
_ .ro!~_o e men a ons- 1qu. erimento numero -1.~p4~63J apro-

tltUlgao !,9 2/63 Y~dO .. em 10.12.63 .' 

(DIREITO Dl! llR6PRIEDADE) Meffil>.roa - Pa,tid",! 

Bezerra Neto - PTB 
. Edmundo LÁlXf",. BTB 

Argemiro Figueiredõ·::: ~~ 
Melo.' BrÍlg_ -,;:. !"l'B 
!illirlóo E~ande '(23:4.631 - UDli 
Aloysio -di Carvalho ..:..; UPN 
Afonso Ai'.1n-os "':'~UDN ' 
Josipba-t· Max:inho -:..:. Relat..ru: 

Scne t;egeilda.- ,-~. - -
. ·Aúl'élio víànna - PTB 

Júlio L!ijo - BR .. 

Design~dos eIl! 23.~.@3 Jefler<on de Aguiar - PaB. - COMISSõES, 
RUY Carneiro ~ PSD 

Prorrogada: Lobão à. Silveira _. Psp P.t\RLAMENTARES DE' 
- até 15.12.64 pelo, Requerimento Wilson Gonçalves -=- ESo. . 11\TQUÉRITO· 

1.151-63. aprova<lo em 10.12.63, Mene.es 'PlffiS1ltej .",. P~ -'-' ..••... '. - . . 
Membros ~ Ilártidos Leite Neti) _ PSD CRIADAS DE ACORDO COM O 

Jefferson de Aguiar _ PSD Amaury Sllvg .;:.' PTB'-. . ART. 53 DA CONSTlTUIÇAO R 
Ruy Carneiro.. _ Pres!dente _ PSD B:ezerra Neto - PTB '1 (j A'RT: H9;"ALíNFiA Â. oPO RE.-
Lobão da sl1veirâ -:.. -PSD •. : vaga do Sç!ll!qgr" ~l\l.ber~ GIMENTO INTERNO.-· l .. 

Wilson Gonçalves - PSD Neder ~ PTB 
Menezea 'Pimentel _ PSO Argemll'ó de Figueiredo." PTB 1~~ f.ara "p.ur?-f a aquisiçã~ .. 
Heribªldo Vieira - vice-Pres!~en- Eu.rjcO Re~en<!,~ -"Qn.N •. - pelo Govêrno Fei:feral. 'dOI 

te _ EGD . M. llton .campos -. uW:i '. . 
Amaurj<- Silva _ PTB Daniel Krieger"';:' U~N" aQ@r.vos de-côrioessionâriaa 
aezorra Neto - BTB Aloysio de Ciirvalho-:::: PL r cJ~ s~r-yiç,e~,' p.~~ligº~· ~ • 

"1'.. va~~q E?e.ooqo;- p~to Fer~ -!9S3phat Ma!tn~o ~ §~. ~~~!ldl!. . '" r. _ ç.~ • - IlUportação <la, oh'}Plls d. 
Silvestre Pérlcles - PTI! Z) Projeto de 'Êm'e,ndl\ ~ C.\!!1'b !Iço p1ml ª' ~iª §iMrúr. 
Artur "Virgillo' - PTN o I . N' I 
Eufcq RezeEde t2? 4 6~) _ UDN tituição n· E! 'Q~ ~Ica aCIOna • 
~~~l\A~~~.-,·n.~~& ~ :~~.aT.~ - UON {lN"~LEGl~lL:WAD.E} d Criada pel~ ResoiUl{. â.Q- _ \lúmeto 11. _ ." _ _ .~. . ~ !ª6~. I!..s,.;~d~· i!eJo ~enhª" Nelsóa 
Josaphat, M,!rinho - Sem Legenda Designada em 2.10,~ª Ko~acwan e mais 2S -S.ennorea ~Sena-
A10Y~o_ d~ ~arvalho ~- ~L' prorrog" AO_ at.é 1 .... 12 .. et oel.o tia.. dores (a.prcs~~tê.da. ~-3Ó--dá."malo 'dà - '!HI3.).· ~ .-..•... 

W) f'1''l1~~9 d~-Em~(ldaà COOS-. a~~;;;,cfôt~2n~3~~<\ r,I~G,63: aprQva-. "Designada em 31 de maio de 196B 
tituição n q 3/6_ ª Membr~ - partldoa - praia = 120 di\!!,; até 28 do ... 

- Jelfei:sOll de Aguiar ,- Pl'D tembro d~ 19~3: <.' '" . . 
fDISfAE SQ.\\f.fl A ~DI\Ill'f!STnA- Ruy carneiro _ P\>P ?,orrogada: 

(REVOGA A El\ffiNDA Ç(~"S'l'ITU- ÇAO DO DISTRITO FllDERAL E Wilson Gonçalves .:... PSD . - Po' mala 120 dias. em virtude 
CIONA~ ~IJ 4, ~Q\!il'I~~'l:iTUIÚ o MATÉRIA DA COI\1:PE'fÉNCIA 'José Felicia.no -= PSD da aprovaçfl,o -9-õ ·Rêquerüliento nú-
SISTEi.\'l." r",lt;~A~r~~~t~R ~pE ~lt!V~'1J1V -4 ~~ SENá:t>.Ol. " j,,~ Walfréda . Gurgel ~ ~Sp mero 656-53: ~ do $enhot"'Senaclcir JoãO 
GQy~F.NO ~ O AUT. 6,1 nA f~QNS·1 . .. 'oi" Argemiro çie :r4gue\Iepg :-: ~ ~~rmln.o, ~-3 sessãq de 1ª d~ sete'm .. 
TfIl'UIQ~'\Ó FEB-ER.lÜ.,· v'É 18' UE Des1b"nada en: 2,~.{j~ . Bezerra N~:O ~ P't'S õro de- 1963 (21 horas). 
SETEl\iE~O DE lS-lGI" •. - I?r.QHqgl!ga al;.é 1,!,1ª,6~ pelo Re~ Silvestre Péricles ~ ~ ~ por mais úin"ano' .em vír~ude da. 

, . - ,-- . . qocl'lmentq 1.152-63, aprgvado em 10 Edmundo Levi -: ETB. 'aprovação, do Requerimento m:tmeto 
Eleita e.m. 6 12,62. de d~zembro de f9'6~. Eurico Rezende _ PD,N I 1. 17H·63: .. do Selihõr ~-seiladOl:- r.eíta 
prorrogada: ~elllbrOolõ _ Pa.rtid03 Milton Camp~ -:. U:D~'- f Neto, Uã' sessão de 12 'ae~ dGlo~mbro 

até 15 12 63 1 Dl' t Alo"'sio de car.valho - ODN, de 1963. . -'. ..•. p'e ~ ,.'Q4 .d~,~n q Jeffer~on da Agui;>,r.~ PSD " l\!eml\l'~. ~ part.!.<los 
~ ... 1~1-62, aprovado e-m t? l~ ~2; _. Ruy'Cameiro':" PSD AfonsO ArInos - UD~ _'"1.~:M" ... -

;.!.-..:-"4'"_ até 15 12.~4 P~~o. ~eq~~qrt\entq Lobí\9 da Snv:eir~ ~ ESQ Jos~phat Ma~in~o - -s~!.n: ~egenda Jefferson da ~g111ar ~ PSD 
1 119-!3 al?rl?\,~da f}m lO.~~ 6'" Wilson Gonçnl'te" ~ :rSD' Raul G~ubertl - PSp· - ~e!te t1eto \?res~gen.t-e.L - VS'Q 

,. 

Oomplet.ada em 23 4..çª. M.,enezes Pimentel ~...,.. rSD Jos~ Lette - PR We1Son Maculfln - F-TB . 
b4~mbros ...,.. Par.Uco.s Leite Neto -= PSD ~ I ,'João A~~ipin<?. '(tlêlatôr» - ~tt: 

Amaury Silva ~ !'TI! ;-1 Proi~to '<le. e;ii1.(!"da " Jos'p'h.~, ~I!ilio =' S,m L,g~nda. 
J'flerson de i\gUlar= "so. Bezerr. 11''''.- !"1'a Constituição f\~ 1!\l~ - , 
RUy Carpelro -: PS1? .~. Va6a do sen"dor, pinto. F~rrelra 2~) P.ara ap,lIr.ar. fÇl.to..s aponta-
Pctiro Luá"Víco - PSD' ~ P'I'l'! . (l'\lANSFI1R~NCIA f ARA A RE,. "c\ t· b d S 
Wilson GGnço!vc. '23 4.63). - ..• Vaga d~ Senador l!:duardo CJo,- SERVA DO' M!LITAR"pA ,A'TIVA ~o~ li .r\'\1nl\ ,9 .enado' 

'I?SD' tal?'Q IV!ca~Pr?s\qentttl .,- PTB"'" QUE SE CANDIDATAR A·CARGQ e. ÇlL,trgs" r~\?tc\on.a~C!~ CO~ 
Benedito Vallaõa. '".s - PS~ Va.. AO S,n'd~ Eduardo As ELETIV{)l - . Menezes P~men~el _ ?S. D ~ ..." - ~ ,.,,,. - -, -: < • • irr~g,u~ar~gªd~s g-r~veS G~ smar _.p~ " -' '- Designada em 2.10.63- \-
l;lí!ton C.ªl\l~O~ '" UD.~ E\"i~D f,e.end~ ~ fre' 'j[\110 ';.orrogada atá lá,IS .. 54 =10. Re- çl>rrL!",çii,~ !]Q º~R!lr.t"!11~!l· 
?epb<\.lC\o V-\e.nl;; ~ ~D).,!, MUtOD t.:ampos - gD.N- r... - '63-'......... t d Co -o T I" f . 
EUt!CQ f~fénqº t?~A,~~ .. _ 401'; Dan..ie,l'·lCr~e~er _ vp~. quel'lIIlento nümero 1.156· , a.PJ9v~'\ .9 ~e ,r:reH~S e e e~ra 09 
1:>an!e1 !,.-rieeer _ nnJ\l • a Ih . f,L do em 10.12.63 '. ""!QA I P. I·' • 311 

_ _ \-j'V AloySIO 'fie ." rt~ __ q ~ .. l\,(, ......... b.os _. _ 1:1l\r.\.' ••• o's . ~l, .~~ p,~ ~ ~~ l;lvgq n4.m~C) 
Joã-o Agripinõ 123.4 ~~), r ~ qON Jo"onl,ot M!\liTlhO - Re at.or -"'=->". '"""':1 l!, de 1963 ••• ,""<\ ai S h J r 
Amaury Silv'a c23 4 S3} _ l?'rB ""'t" .• -, ~!- '":'"" ~ " ~ Jeffer.s.QD de a.gulª:F- :=. P:~D. . ....,., ....... ~- p ~ el~ OI e ... 

l!l P<r.n ~el'\l !#g~t\dl! . RuY carnel'ro _. PS"" - _ .f?rsgn, 9~ ~gülÀr ~ ~~~ ªª !:l~nl!õiea 
Nggue r-a . a fla~'Qa. ~ -1'oI?' ~ Sen"'dr\re, (a r t· - d Bnrros Carvalho _ P'l'B - -, -, à C Wilson 6on~alves -d ~D - .. ~ "::1"'.'1 .P. 6&~~Jl~a- ~ ~~ss~S! • 
Mem, de Sá _ PI. .. X) Projeto de Emenda ons, José Fclician~ = I'-<iD . 30 de outubro de. 196~)\ . . 
R.a'" .0I.··.'IU01·t.1 ~ DO,! tituic.ão n~'4/63 walfrcd~ Gurgel :. psg Praw ,., ~té o flnl Aa oessj\o legla-

'" ~. • .,.. . I • F" . d PTl\ 1at!v, •. -â. 1@6":""" - ""~-. (CO~CEri9 -UIUNIDAnES AOS ~~~~:\~~o ~\l~-I? ~ - e; • - . - 't. ~ ---= 
U) Praja.to de i<n1e"d~ à COIlS, 

t\tYr~~º !'~ 1/6ª 
ITRABALUO DE ~mUiEIlES E ~rE" 

N-ORES -e TRA8lU,HO 1:1\1' 'IN,: 
~~l. DUS'IR1AS· I~~SAL~~HS~, 
.,...-. Designada e,~ 2,ª·1·.~~ 

Prorrogada até 15. i2,~'i pelo Re: 
ijtlerimento 1,15(1·-63 apr!!va-do eTA 10 
de dezewbro qe 196ª. 

Vt!~I?A])ºªf:&l Si.lv;es.tre -pét1el~ -= ~ Bror.rogaQão p.or Do dUís ~at6 15 de 
I n'n'O março' de 1964)' em virtude do Re .. 

Designada em 2O.~.Ç3 Edmundo Lev - .I:""',:!'>~ querimeii'to númeió-l)S3-63 dó Se ... 
Eurico Reze'lde -,-.1J.Jk"!' .. S' 

proq:çga,Ç:a até 15.12,64 pelo Re- Milton campos- _ ~~N nhot ~p:lCior. - WIlson- GemÇ!ltvetJ 
querlm::moo aúmer-o 1.153-63... apl'Ova~ Aloysto de Qi'~lho, ==--: ~ nprovado"nn ses..<;ão de 10 ·de dcZêm-
do em 10 12 63, Afonso ""Inos -.IU{~" bra:dil1963 '21 30). - ". . 

. h r "'''''''nda -: Designação em -6 de dezembro .do 
~'lllltwB' -= parlidos. Jp .. phal Mªr\'1 o = S~!J1? .""...".. ,. 1963. . . 

S Júlio Le!to - Pn.· , . . . . 11 t! . "elf."Pl\ ~e j\gl!j~r ..., P D . . ~ Memor"" ( ) - Pa> dos 
Ruv Carneiro: "; ,B~ .' - ~~-. """ Jefferson de A~ular·~· PSD 
Lt\I5J.,0 íl. S(lyelr" -= ·PoSO .Z-2< Projeto '. dI! ;11\8f\lIa .• . Leite Nela:" psn 
Whs~~ @o'lÇiljves _ P.SD Constit!li~ão n 9 8/63 MtUi<,ponl,n. - PSO 

M~ml:!ro~ -.. ~arti%.I! Menezes Bimen~e1 __ PSD ' WUson Gonçalves -' Pre5'idanw 
Jeffer~o_~ de Aguiar- _ PSp ~ It,elte N"e:to -;:.. PW ,(AUTONOMIA DOS l\lilN!<?íPlOSl PoSD -
Ruy G!-l:neil'o _ ~aD I AmÍ>:ury -Sllva - PTB- . l esln-nad.ll em 2'2.19-.Sa Ai'tlIf Vir~mo ~ ETB 
Lebão da SIlveira P.3D Bf'7erra Neto -: PTB u B.eze~ra Nrt.n ~8, 11.63 - '·'\f!ce·,Pre~ 
Wilson Q:qn,çaIves l1:ela'~r ~ ... V1H!;a- do sesadar ~lnto Ferreira Prortogad~a a;~ 1~·12 G4 l?elo Ra~ s!dente - PTB . 

PSD _ PTa· quertmento nllmer9 1.1$7 .. 63, a.prova: Meuo 8.tfl:'la ..,.:. PTB , 
Mmezes pimegtel _. P"BD I Si\testl'e B~ricles -:- PTB do em 10.12 Ci1' .' .Jryão A~rlptno _. UDN 
L~lte N~to _:.: -I?~a, 'I Ãdaiberto Sena - PTB I Membros - PartIdos fH\-\1'WI ~rj{l~er.. ~ UJ:'Ii 
Amr.nry S'lvn ~. PT~ 1 Eurico Rez_etlçie (23, 4 ~3) UD}l J2-UeTSOn d.e Agular.- ~ ~Sl: EurlM R:::'7.PN~e <23'4 63) o:-: UDN 
B?~err::\ Neto _ v;a.e·P~eside..nta -'-:- Minon qampos - ODN "F:U:9 Carneua - P§D ... Aq"pEn Vl~lln~ :- pSB . 

PTB . Ir ~loão AíF'lnH10 - UUN Wl1;:nn Onn('21iEs ;:;: e~:g. j C!o""pt~r\Çl' A'mij\!\r f·"r;,:l':I~Uvo, 
vaga de SNl.<ldor Ptnt'J Ferreira AIo~""o de ca:va:llD - PI. Jt'"-& F(>h(·I'1tlO - PSP ~PL-Q '.1 "lIJ§';', p,~ssoo onntas. 

_ P1.'B -. JosupiUtt M .. :mn110 - S;IrI L=Z~nda Lobão C..l S.lve.ru - PoSD RE'unl{les: ....... ~ ... , ..... : ....... -
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S~eg~u~n~d~a~-f~e~i~ra~1~7~=-____________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ______ ~~~~~ 4, 

Comissão de Constituição e 
JustiQa 

42;), REUN11'i.O. EM. lU DE 
pEZEMBRO DE 1983 

As 15 horas e 30 minutos, SQb a 
presidência do Sr, Wilson Gonçalves 
p:'esentes os 1?rs .. Bezerra Net~ - Ar
gemiro de FIgUeIredo - Eunco Re
zende _ Lobão da Silveira - Aloy
sio de carvalho ~e RÚy Carn,:i~, }€u
ne-se a Comissao de ConstItulçao e 
Justiça do Senado Federal. Deixam 
de comparecer Os. 81's. Milton Cam
pos, Edmundo Le\'Y,. Josaphat Mari
nho ySilvestre Pencles. 

E' adiada a leitura da Ata, p31'a '.9, 

prõxima reunião. . 
Inicia.:ldo o estudo da matérIa 

constante de pauta o Sr." Lobão da 
Silveira, emite parecer favoravel, 
aprovadn pela Com;ssão ao Projet<J 
de Decreto Legislativo n9 49, de 1963, 
que mantém decisão denegatoria aO 
contrato celebrado entre o Departa
mente de Correios e Telegráfs, em 
Belém do Pará, e o' Engenheiro Civil 
Luiz Alves. 

O Sr, Bezerra )reto apresenta os 
seguinte.c; pareceres: 

_ favo.rável à emenda apresentada 
:to Projeto de Lei da Câmara n'-' 99, 
de 1963, que altera o valor da pensão 
concedida à Senhora Llsthe:1ia de 
Va.sconcelos peres. viúva do Depu-
tado Federal Leopoldo Peres; .... 

- favorável ao PJXljeto de Lei Jo 
Senado fi? 154, de 1963. que modifi,;a 
<J.S arts. 82 e 104: do Dec. Lei n'J 
7.036, de 10 de novembro de 19-14. 
que reforma aLei' de Acidentes no 
Trabalho. 

Os pareceres são aprovados pel(t 
ComÍ4são. 

Com a pala Vl'a o Sr. Eurico Reze!l
de apresenta parecer favorável qO 
Projeto de Lei do Senado nÇl 43, dc 
1963, que dispõe sôbre as normas de 
Previdência SOcial para OS traball1a
dores Rurais, cria' o Instituto de As
Sistência e Pre't'idência dos Agrár:05, 
e dá outras providências. Em dis
cu.~ão da matéria o Sr. Argemiro de 
Figuei1'eda manifesta .. e peJa i'11cons_ 
i:'~llc':mr;d:(lade do projeto, e após 
t o:' <:.5- d~o0.tes o Sr. Presidente su
fr:c. e iJ, Comissão aprova, seja a 
nL:.~é:'ia adiada para prõx:ma reu
mão. 

o Sr. Argemil'o de Figueiredo as
sU!lle a presidência às 16 horas e 4{} 
mmuto~,. tendo o Sr. Wilson Gonçal
ves emltld9 os seguintes pareceres: 

favoravel ao Projeto de Lei do 
Senado nQ 29, de 1963, que institui 
a jornada de trabalho de 6 h<H'as, nas 
em.p:·êsas de trabalho contínuo, por 
me~Q de tUl'ncs sucessivos ou de re
vezamento . e dá outras providências; 

- favoravel ao P!"Üjeto de Lei do 
S,ef:lado nÇl 44, de 1953, que concede 
ferIas de 30 dias aos trabalhadores 
e dá outras providências; 

- favorável ao Projeto de Lei do 
Senado n" 73, de 1963, que dispõe só
b:re o pagamento de um fl.uxíllo além 
da~ indcniz3ÇÕ2'5 p:'evi~ta!,: em lei à 
mu:hel' gravida di'5pen~ada a qÚal
quer titulo do emprêgo, 

.... .?'l. r:rcc::-r::-s ":0 aprovB.c'!os pel~ 
... J, '). 

TJ:,1'.JI1l o E'r. \V",Dn Concalyes 
lI! :--:>;·c ... .:-r f ... ~T:·:·'.,('J. cô.:l z'Jrc'·"r.ta
c,·, (.':;. : JC.'[i:-.'c.\'o ,:) p-",'j::fo <i~ L:: 
(; 1 o:.: n :C:1 n" 71, c ~ 1]r3 f'ue r.ltrr'1 
~~ ~. "'~~:;. I (' 1\,> (l·l L:j n~ 3:1:::0, de 

te: ".r,~',~/:.~ -~~-:',:: ,,:-~' ,:: ~~;:~': 

ATA DAS-COMISSõES 
pa.recer, contra o voto do Sr. Aloy~ 
sio de Carvalho . 

As 17 horas e 20 minutos, reassu
me Q presidéncia o Sr. Wi}:;on Gon· 
çalves, o 

Nada mais havendo a tl'atar. o SI' 
Presidente-- encerra a reunião, lavra'rl
do eu, ~~nato de Almeida Chermo~lt. 
Secretál'lo, a presente Ata, que uma 
vez aprov~1da será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

Comissão Mista 
Incumbida de apreciar o veto par~ 

ciaZ do Sr, presidente d,a Repúbli. 
Ca ao Projeto de Lei do Senado n.' 
31, de 1f}59 (Projeto n.'? 2.182-B, 
de 1960, na CamaTa dos Deputa. 
dos), que estabelece prazo para o 
provimento de cargos públicas, 

1.':1 REUNIAO. REALIZADA &\1: 17 
DE FEVEREIRO· DE 1964 

As 17,30 horas, do dia. dezessete de 

ce prazo para. o provimento de car
gos públicos. 

In:ciando os trabalhos o Sr. Presi
dente concede a palav1':1 ao sr. Se
nadcr José Fel!c:ano que, na quali
dade de Relator, tece consideraçõe.5 
cOllSllbst3nciadas em Relatório cir
cunst9.ncíandG a origem e a tramita
ção da matéria nas duas Casas do 
Congres~o Nacion'31, bem como as 
razões nas quais se fundamentou o 
Sr. Presidente Ga República para, no 
USo das suas atr buições Constitucio
nais, apôr seu Veto ao processado em 
tela. 

Em discussão, não havendo quem 
mais deseje fazer uso da palavra. o 
Sr. Pre,idente determina seja assi
nado o Relatório. 

E nada mais havendo a tratar cn
cerra-.::e a Reun:ão, lavrando eu. Eu
rico Jacy Auler, Secretáric, a pre
sente Ata., que, uma. vez aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

Relatório IlC 1, de 1964 
Da Comissão Mista, incumbida 

de wprec:ar o ?'cto do Sr. presi
dente da República ao Proj€'w 
de Lei do Senado n." 31 de 1959 
(na Câmara n." 2.182-B-60l que 
estabelecei pra:o para o prfJV1-
menta de cw·gos pú-blicos. 

RelatOr: Sr. Jo'é Fe!jciano. 

fevere'ro de mil novecentos e sessen
ta e quatro, na Sala das Comissões, 
pre3entes os Srs. Senadcres José Fe
l:ciano, Daniel Krteger e Melo Bra
ga, e os Srs. Deputados Lauro Lei~ 
lão, Aurino Valois e Pedro Aleixo. 
reúne-;oe a Comissão Mista, incum
bida de aprec!ar ° veto parcial do 
Sr. Pres'dente da República ao 'pro
jeto de Lei do Senado n.9 31, de 1359 
(n:-I 2.182-B-60, na Câmara dos 
Deputados), que estabelece prazo 
para o provimento de car60s públi-
cos. O Sr. Pre::.idente da Re-pública. 

Em obed:êncla ao preceito Regi- u.:;ando das atl'ibuições que lhe CO!l
mental 8s-sume a. presidência o Sr. ferem os artigos 70, ~ 1.0 e 87, n. da.' 
Senador Daniel Krieg'er que, - decla- const'tuição Federal, negou sanção 
rando instalada a Com'lSsào Mista, ao Projeto de Lei n.9 31-59 do Sena· 
determina seja preced'da a eleição do <na Càmar2 n." 2.182-B-60.) qllt' 
para 03 cargos de Presidente e Vice- estabelece pI:az~ para o pro:TJmento 
Presidente. respectivamente, atra- de car~Os pub.hco.s,~ por co~slde.rll-l() 
vés escrutínio secreto, por cédulas contrárIO aOS mteres'Ôes naClonalS .. 
uninominais, previsto no art. 81 do I O PROJETO 
Regimento Interno, para tanto desig- . . .. 
nandc. o Sr. Senador Melo Braga, ES- Determma o proJeto. q~e. venÍlci1-
crut'nador da vaga em cargo publIco l'eE,ula r • 
Concluíd~ a votação. aDurra.·se o I mente criado l?or }~i. c re.~pectivo 

seguinte resultado' prov_mento ~era .LeIto, por ato ll'1 
, .' I Presidente da República, no prazo de 

Para PreSl~ente: trinta dias, sendo dispensada a n()· 
Seno Daniel Krieger 5 \·otO$ meação, se o Presidente da RepóLIi~ 
Seno Melo Braga ......••. 1 voto ca, no mesmo praze. enViar mensá-

Para Vice-Presidente: gem ao Congresso Nacional, com pro-
S M I B a 5 vott.:'s jeto de extinção do cargo, po: desne-

en, e ° r ga ... "..... cessário. Se o provimento depender Sen. José Feliciano I voto 
o sr. Presidente, a.pós agradecer a 

seus pares a sua eleiçãO, designa o 
Sr. SenadOr José Feliciano, Relator 
da matéria precípua à Comi,s.c;ão 
M sta. 

Nada mais ha.vendo a. tratar, en
cerra-se a Reunião, lavrando eu, Eu· 
rico Jacy Auler, Secretário, a presen
te Ata, que uma vez ,aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

de indicaçãQ de outro ôrgão. ou de 
concur.::O, o prazo contar-se-á da cla
Ut. em que fôr entregue ar) Pre':;:C'.Lll
te da RepúbLca a indicação ou ° re
sultado do concurso, com a halJilitJ.
ção ou classificação dos <,sndidatos, 
ficando su-3pen.so o curso de prazo. 
até final deciSão, se hOuver recurso 
adminU,trativo contra a re~Ularidade 
d3 indicação, ou do COLCU130, SI 1J, 
vagre se verif:car em cargo cujo prc. 

2,0 REUNIAO, REALIZAD~ EM 
DE FEVEREffiO DE 1984 

17 vimento dependa de prévia a,provação 
do Senado, o nome prcpos+,o será en
caminhado pelo Pre,;idente da Repú-

As 19 hOres, do dia dezessete de blica àquela. Casa dO Con3'-'e.=;zc Na
fevereiro de mil novecentos e sessen- cional, no prazo previsto no ru't;jgo 
ta e quatro, n~ Sala das Comissões, primeiro,' CQJ:nunicado ao PresjjeiJ:;e 

Origem e Justificação do projeto 

O autor do projeto é o ilustre Se· 
nadar Milton Campo;:;, que. ao apre· 
sentá-lo. fê-lo ins.ph'adQ ne) Dectei.: 
n." 47.021, de 14 de cutubl.'o. de 195f 
que "Consolida. as disposições reIn· 
1:.. va.s às nomeações e admissão n 
Servico PúbEcc Federal e nas Au 
tarquías", Objetiva o projeto e~tabt', 
l€Cer prazos para o Presidente da R"· 
oública exercitar O dever constituciO· 
nal de prever os cargo.s públicos. 

RAZÕES DO VETO 

o Presidente da República negc: 
sanção ao projeto em face das se 
guintes razões: 

a _ "considerando que os ca.r 
gos públicos sãO, na quase tot;.· 
Udade de carreira, tendv, portar. 
to seú prenchbnento cDndicJ("n~ 
do a concUl'.::o, a aplic:lção d 
norma cGnt:da no art. 1.9 ficar: 
rE'~tl'ita às nom::dçÔf'.$ para ca: 
gOs i.solados e em C0l11i8~ão, de 
xando aS'5lnl. de atingu' o obj 
tivo viEado"; 

b - "a oorigatoriedRde da nl 
mea~ão de todos os clndidat' 
haoilitadcs em concurSo, 110 prr 
w es!abelecido, até o l:m te d, 
vagas existentes. não se coad 
na com a~ n'Jl'mas que devem 1'1 

ger a admini5-tl'ação d') pe. so 
nf'nl cem o int:;'ê:-se publico"; 

c - "9 competénc:a de provI 
os C.3.l'gos p:Jb~icr S c:Jnfl'l'.da r. 
Presidente da Rr-púbJ:ca pe. 
Constituição, embora admIta 
preceito c-On·t.itllcionaJ sua re~T 
lamentG.ç'âc pOr lei ord:nária nS 
deve ficar ~uje"t{l à r i!idez d, 
di5pO'ições ào projeto. <;rb r"'T 
de tumultuar os .<;erviços públ 
cos, com cOllSequ'?nci8..'5 lmprev 
siyp's para o Tp ouro e inevitr 
vels demandas judiciár as": 

d - "ret'ra.l' do Pad:-:r Exect: 
tive c direito de dec:dir da~ opo' 
tunidade do provimento e da e~ 
tinção de Carg03, seria. limi:ar 
aGão do GOvêrno, impedindo-" 
inclusive. de suspender temport 
riam ente 6S nomeações pal'a ~ 
serviço públicc, quando a<;"'Íl 
iUl~a-r necessáriO. com o sad; 
propóSito de l'e..:trin~(r COS gastç 
com o pessoal cerno medida com 
p:ement'.3.r de contenção de des· 
pesas púbJíca~·'. 

COm o pre:-ente Relatór'o crflllO! 
estar o C'Jngressc Nacional habl11ta· 
do a se pronunclar sôbre o Veto d, 
Sr. Pre'idenL€' da RPpú01ica. na fOI' 
ma' estab21ecida pela ConsUtuiçãr. 
Federal. 

Sal8. das COmis--õe::-. em 1"1 de {('
vere'ro de 1964. - Daniel J{rie]Cr. 
Pre'-idente _ José Fe l iciano, Rc'at,o:
- Melo Braga Lauro Leitão _ 
Amino Valois _ Pedro Ale1xo. 

CONCURSO INrE:1r!o Pi~~l\ 
- TAQUIGRAFO-REVISOR 

!'ob a presidência do Sr. Senador da Repúblic.!. o p;onunc~J.tnento do COmunico co cand;dato ln*('-"<:,·,.'
D . .!ll.lel Krieger, Presidente, presentes' SenadO, se ê5te fóI' fa\"orável, seiá de do C}U:! a Prova Pt~l;c~ L'" , V," 
,,'; Sr,<;. S-enadc!'es Me~o Braga e Jo- dez dias O pr::!zo par::>. a nemear:no, do CC!1cur.,o in~"':no p.1 "' T . 

sé Fel"C':ano, o es· Srs. D~p'..l~ados se fôr contrário, corncc:'rl1 a corrH r.::;";-,l.:. ~r:t r .. ..:'j :.: ~1) '-,' 
Lauro L~it5.o, Aurino Va!o1s e pr:dro nôYo p:-'Gzo de tdnt~ cilts p:.ra n t: f' c;r.lol tlo c', .. ~ ~ ~ J: '.;-' ... ~. ~'
'Alc:xo, reúne-Ee a CO!1'21':~Q l\I'~ta. men<;.1~rm cem a imJ:cr~':'J de ou ir'! ~-;;) ;1':'~~:, T4'. I.:,i.~: ,o. C_ .;. 
!nCll"'1'J:C"'> de 2preci[lr o Vej'o p:rcr::r ncme, Os dil"nojtjws rIQ rrof2to '1(" Lf!. 
dI) 8r. PTesld:nte da Rc~·.1b!ir:a a.;, flt:Iic:tr[:o, no qlTC co:; . ;:':'. as' r~!::,J.Jil~.- Er.~-1!ir:. 17 C!" j~y ,1 .7'" 
F,,'(:~(o eb t,~i do S~n.::.d0- n.9 31, de de3 que te~!~"ll C:l·-",~:"".:··~,:,,·'.. (.'fl,~~','- (Z) ."l ,.,. ' •• -

E-I) {r,:')l,:,'o n.Q ~. ~r2- ;,-~:' n;} Cil'-I t·.'c:0;.1:1 pr:.ra p::C~ tl' (;t~,:.C.3 piÍi)!:~ j ~:l,:-G ,:.1 c:.. C (.;·2~: ... ':' (,~ ,s .... _,) 
t.l:;·a c:.OJ D:paio?(.oS)J q'-l:! ata'.J:Jc- CC!;. . .. :cc:.: ..... _'. 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIJ_ 

----~------------------------,-------~ 
AXO XIX _ N.o. :!5 CAPITAL FEDERAL QUr..R'Ifo..-; EIRA, 19 nz i".r~:;'::,.l:::!:lO DE l:1st j 

CONGRESSO 
PRES1DÊNC1A 

2.a. ses!,;:la conjunta da 1,Q ses!>ão legislativa extraordinária da 5,'>' legISl:l:ut2. 

Em 20 de fevereiro de 1964 às 21 horas e 20, minutos 

ORDE~1 DO DH 

.Veto p,esldenC"al (tola)) ao Pl"oJeto de Lei nO 2.182-B-60 na Câmara dos D::putados e n,o 31-5a no Senadt)., que C'''!abekce pr:t."'o· plr:\ l) pr vt
mento dfh cargos púhlicos Ilcnu . .) Relatório, sob li.o 1-64, da Comissão Mista} 

SENADO FEDERAL 
,:\TA DA 12. SESSÃO, EM 18\ - do Pre!elto Mnn~c,pal de J Na,' - do Presider,te do IA,'!. Rio de I - da P:e!e:to l.!lnicipl d: C,":I. 

buco Pt.' Janeiro. GB; . ba. E:P.; 
DE FE'JEF!E!RO DE 1964 _ 'do J:~refelto Mllnicipal d'e J. Bel- - da Diletoria da Academia .sl"a- - do preieito Munic paI d.: .~"J,.. 

monte. PE; Sil~lri\. de '\1edJcina Militar do RI',) de S:o f',lulQ, 
r .... ;..;sI!)t~:CIll ~OS SRS. MOeR:\. - da l\.!:sa da Câmara Munic.p::..; Janeiro, GB; - do Fref.?ito Ml.l:1icipa: c\: fIl_ 

: ..... <.)n.\!)~ E GUIDO l\10NDIN: de Bezerro.:" PE; - e:o p.[,t>lro !\."unicipal de Pf.ldJ puJ., SE.; 
,. 14 h ' 30' t" - da D,;etorla dos Fisca's e Im- de Mina.s, MG; ,- do Prefeito :,1'1u':(::'1, "I, d I~.~be~ 
~~ Olas e lllInt! ~-" ;-to- d Pl'evidencia '~ocial de Re- - da D.!Ccoda da UnIão dos &tu· "á, sp, ,. 

a::haril-:"~, presentes os Srs. Se- .. '-~ H~S U ;:, danl d J d F MG • 
n do"es c.fe. PE; es e UIZ e ura, J: . ; _ do Prefeito M:.lO:ç,ipal de ~Lü-

Z il ~ 'd' ~ do ptdeit.Q Munic~I1;ll de C<'.1:I1<1.- - da DIretoria da Socledd.de "Pró- ,·,'nque. SP,., 
~ch(tl'la~ e As umpçaQ 1\1 ih '" "~ Cattete p;nheiro ru, PE; J.: e orame,nW' do 3'llrrO de São .\1a" _ do Prefeito !\1uruc'pal ar 0..-1 .... :1. 

Lobão da Silveira - do Pr<.:1"2ito Mttn:ei;,'al de So~à·· teus, Juiz tie Fora, MG.; dia, SP.; 
$2bastfão Atcher' t?E'a, PB; - da Càmam MunIcipal de ~\1cn- _ da Mesà da Cii'1nf'"l ~.bn::::';,; 11 
Joaquim Parente (f '- da. M3'sa da Câmar<J Municipai. tes Claros, MO.; de Paraguaçu PJuf's'a. SP; 
Menezes Pimentel t:( Pirp~rit!1j)a, PB;. - do Prefeito Munjcipal de MOnt~ . _ da M.:sa da Ua.!i.dl"·:.- ;:ilun~c',p'll 
D.x-Huit RO."'ado - da M~sa da Câmara Municipa' Sião, MG.; de Pinhal, 8P.; 
Heribaldo Vieira.. -de_RiâoT~~:éfei~;MLtniCjPal de Suie- - do Pr<;[eitu Municipal de A:-nça- - da Diretoriá da Ao .. ~oci3r;ão Ané-
Leite Neto dane, PB; tuba,·SP.~ tica de pitangueiras, SP; 
Josaph3t ~iI3.1'inh() _ do Prefeito Municipal de Pirpi~ - do Prefeito Munic:pal de Ara- - d') Prefeito Munlc paI de Pal·:l,. 
Padre Calazans rituba, PB; . ço:aba da 8e1";9, SP.; _ puã, SP.; 
Lino de Mattos --' da MeSa da Cfun3.'"~ Muni~~lpa! - da. Meta da Câmara Munb;pa: - do Prefeito l\111nic:pal de Pre.:.!" 
Moura And!"' de de Joaquim Gowes, AL; de Araraq'J.9 'd, SP.; dente Bernardes, SP.; 
Pedro L,,·lOV:CO --' do Prefeito MunicIpal de Ta.:;'.~a- - do Prefeito Municipal de Bau· - do Prefeito !1'IW1ic'p:ol de SJ:ta 
Guirio :Vlon:lin AL ru, SP.; São Paulo; 
Daniel Kne?;el' ranil, ; - do Prefeito MunIcipal de Bar- - da. D!ret01'ia. da Bôba. de Ca--
Mem de Sé" na-d~sa gY~J~~fesda ~;~~~~-~i~ Ba~~ rc':o.s, SP.; reais de São Paulo, SP.; 

- eira Mesa da. Câmara Mun;cipal - do. Prefeito MUll;cipal' de Bar'.!--
O ~H" P;{:·:SIDE~·Tl:.: Sa)"ador, B:\.; de Bento de Abreu, SP.; taiá, EP,; 
A lista de prcs['nça acu"a o com- - da Diretoria. soteropolitllna dos - do l?refeito Municipal de Bo:tu- - do prefeito Munic;p.al de SitO' 

pa"recimenío de 17 sts. Senadores. Estudantes secundáriOS da C1dadt do va, SP.; Carlos, SP.; 
Ha-\·'endo "t"!('rnuo regimental, declarlJ salvador, BA; - do Prtfeito Municipal de CJ,I::~IU" 
aberta a ~('.ssão, _ dos Presidente e Vice-presiden- de, SP"; 

Vão ser lId'ils as atas. te do Tnbunal ReglOnal do Trab3.lho - do Prefdto Mt.lliclpal de Cânji-
de Salvadol', BA; do Rod:rlg~e8, SP"; 

O S1' 2'J S-eCl "'t5.r.o nrocede à - da Diretoria do Clube Social Re- _ do Prefeito Munióipal de Co.-
leltur.a das atas da sessão e l'eu-I creatIvo de Juazeiro, BA; " 
niõr<: anteriores, qu~ <:;'tt) aprova- _ dr Dn"etol"Ia da As.::nc·;"l"ão Be· )UI'U, dSP'M' d - a e"'9 a Câmara MU~1icjpaJ 
da., s"m deba.tes ner dente Pró·Mdhorampntos de de cajuru. BP.: 

O 
" 

l' o0cretár'lO le· o se'u'n>e I A"agarças. GO; - da jli! '>:'"' ,'u Càmal'a J!.·~',I'l'CI'p '1 :," ..... ~ ~ • ~. _ da Diret,oria da Sociedade Pró- ~~ '1.... ~v~ '"' de Capivari, SP; 
EXPEDIENTE 'Melhoramento t'ama e VJa Oper,'!ria 

Co' 'u7I'caq;;o de' Eleição e posse 
_ d" pref-eito J:\.Iunicipal de Bor

ba, AM, 

- da Mesa da.. ...câmara Municipal 

de Goiânia. 00; 
_ do Comandante da Base Aérea 

de Bl'asíl'G, DF.: • 
- do Chefe do Serviço Federal de 

Preven<:ão e Repl'e_~são das Infr~wões 
contra a Faz~nda Nacional - SFPR de Batalha. PI: 

- do Prefeito 
relrO$. PE: 

Municipal de Barw - da Diretoria da União Metropo-
litana. dos Estudantes do Rio, GB; 

- do Prefeit.o MunlcipaI de vara
guatutuba, SP"; 

- do Pl'€feit-o Municipal de Dolc'i
nópalis, SP:_ 

- do Vice-Prefeito Municipal de 
Dolcinópolis. SP.: 

- do Prefeito Municipal de Em
ou, SP; 

- da Mesa. da. Câmara 
de São" Joaquim da Barra, 

- da Mesa da CâmüI-"l 
de São Sim.io, SP.; 

Mnnic:paI 
SP.: 
Munic!paI 

- dQ prefeita: Municlpal de Soro
caba, Sp,; 

-- da. Diretoria do puUdo Rruu .. 
bJicano de 880 paulo, -SP ; . 

do Secretário de Estado da 
Saúde PüblIca. de São Paulo, 8P; 

- do..'i membro!'. do Con~elho Dire" 
tal' é Conselho Fiscal do fllstít1Jt-o dtt 
Arquitetos do Brvs!I em São PaulO. 
SP,; 

- do Vereador Jf)~n Mangini, de S. 
Jc:-!'- dn Rio Preto. SP.: 

- da Me-'õa da Ca.llara, Munlcij\,ü 
de ~~\rutD.iá, SP.; 

I 
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as:::: 

- da Me.!:{\. da Cãma!a .MlPl1cipal E' 'X'p E' D' I E N T E \&ôr universitário e verifica. que (l. rei ... 
de SOl'cc!lbJ.. SP.; _ _ _ tor de uma unlversffiãâe brasileIra 

- da IvI.eH''- da- Câmu.ra. Munícipru nn.o hesita em lançar mão dos pro .. 
de UCh03, SP.,; DEPARTAMENTO 'DE IMPRENSA NACIONAL cesses maiS condenáveis de" mistiflca .. 

-,- da Diretoria da Associaçiio de " ção e, de con.sciente deturpação da 
Pe,lS e Amigos do Excepciona.is de vel'dade. 
" . c· PR OlftETO~ . GEf'lAL 

...,D nma, ~.: I. Não ouvi a. exposição feita TIO rállio 
-- da Mesa da, Câmara Municipal 'ALEERTO DE BRITO PEREIRA , e nn televisão, LI. porém, e tenho-Q 

de BRL-a <~(lva. PR.; aqui, o texto divuiga-do pela Agên .. 
- do P.:efeito Municipa1 d.e Bom" CHttFE 00 GCAVV'O Olt P<.J91..IC"''''''-1i9 C ~ 'I' cia. Nat:ional - portunto, 'um texto Suce 5-0, PR.; ,. . ,. '. y........ kÇF8 DA SEÇ .... O "Clf RflDAÇ~O 
- dn M"," da Câmara Mun:cipcl M:JRILO FERREIRA AI. VES FLORIANO GUIMARAES Inteiramente fjdedi;)no. 

de Co on~l . Vivida; PR; Tlut:l~se de um resumo que. mes .. , 
~ d" Pr{f~,'o Municipal, de Coro- DI'ÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL mo em sendo resumo, tão longo é 

nel V;ri::a, PR,: , que não comporta. análise pormeno .. 
. - .dê. ê·!e.sa' da., Ci!.rrll.l.l'a Municipal SEÇÃO 11 rizada.· 

de COI'n~,ljo procóplv. Pij,.,; Limitar-rne-ci, p.ara. ressaltar a te .. _ 
.. - DJ D::-r!'óro Af'{!':.h"'Uico. de Eu- Impresco MS o:flcins8 to Oepllr1amenfô de fmprcoaa Naclc_oal -falsada má..,fê- com que o Chefe da 
g~~lh.~::a UO P'd"it:b:l. PR.; CaSa Oh-H, falando e..--n 110mc do Pre-

- Co P,ef<'lLo M-un'c'pal .de Jagua- B'B A slLIA sidente' da Repúbllca, se .di'..'ige' ~o 
r~:::i':~ P2..;· - _ BrASil e nos brasileiros --' l:mitar .. _ :.... c., P:7.f~;tO ·J\:I'-uruc.ipaL de Man-' me·ei a. aponta.r meia dúzia de tó:" 
fl1', rl-:~; la, F1l.; ~ .A S S I N ~A T u'n A S pic:\~ em que aql!~::l alta autOl'id-e,de 

.:.- rl.!t i\: ','11 d·a Cf;.:n ara < l'vIun:c!-pal ." pom() que se €xcedi:'J ~ si mesma na. 
d. ;T" ,ur", "h3, PR,: BEFA!i:t'IÇõ"S EPAR'f'lCULARES I FUI'ICJ(}NARIOS 'capacidode de inl,..,j,,! a ingeneuid •• 

-. G.:! - r.le-u' d'l Câmara }'Munic1pal . I . d.e do público brasileiro. -
'(l .... 'J' .";;",o;i" P~1 ' Capital e lntcri?t '. _ '~apital e Interior', . Atente-se para o fato; sõbl'e to .. 

-:' rl~ '-"'P"~::'<,lt; <illlnicipll de pal- 'Sernestre C"S- 5000 Semestre C'" !)9JU1 dos' !mpressi1man.tc, de que 1) Chefe n: '-t"3;, P:'t_; ............ I , - • • •••• ! •••••• - ~ •.. o ,11\1 d ' f ' 
_ c", ~."<~f'.·l,'o'\.1 .. T d P , e·o 9' 00 A ' a Casa Cl\'11 di~a akir pel(l. pre .. n3"3: PR ~ l~.~lnc:pt!d e ul'a~ ",no •••••••••• ~ ••••• w'" v, no •••••••••••••••• Cr$ -76,00 Isidente dR·República. 

- do Prefeito M:lmic'pa: de Ribei· Exterior' Exterior > I .Há' ciuarentã. ,anos acompanho a. 
l'f.o c:~!''Ü, PR : vida nacional, e fjei que o comedi~ 

- eb C-lr~:'{):ia da, Assocbcão dos Ano ..... • • •• • • • • . • Cr$ '135,00 Ano ••••• ~. • • • • •• • • • Cr$ tOB,oa mento' de 'linguagem nu.nca foi ce.rac .. 
R~:'-gl~orr3 Públicos 0:'0-:8 Fedcrài<; da. terist:.ca da política. bi'asileira_ Sem .. 
p. 3;::? ::?-TCl1,n"1 040 Eil-ado de Santo pl'e houve, e provàvelnH'-~te - haverá, 
Ç?~31.;r;:a. Lr;;-f!i. RC; - -t1cG\uadas as para o t1t.erior. que lorlo sempre anúals, as excessos ou demasias, A,ias, ,e-stou cer~ 
'- da ~'1f'~~:J. da. Câmara Ml!mcipa: aSSlllutuft1S poder~se~ão ·tomar, em qualquer época, .por seis meses 'to,.é inêd:to -' s6 agora se começa a 

d' Ü~l'-O sP,:, , ' ou um ano., . - verifícar no Brasil·- a in.tervem;.iió'-
- tia. Dirf'iol':~\ da Uti!ão C{l.x1\!m:c' , ·do próprio Presidente dE\. República', 

d'J; 2"t.0"1::~n:e:, Seclm:!ários, Caxia,<;;. -'''''' °A -fim de po~s.ibi1itar a ~emessa de va-'ores acompanhAdOS de ou, qUHndo não déle, de quem por êle 
(:.t) S<11. RS ; " ()sclarecinlentbs quanto >à sua BllUcação, solicitamos dhm pré'ferência f~la oficialmente, descer MS tons e 

_ ;1a rrr,:,!'or:a da ASS-x1arfi,o' Co-~ ,à reUH}SSa por rueio de olleque Ou vala:- P(!stal. emUidcs a favor· do às-'gradações mais baixas da d(!ma. ... 
m'~:·c;,:tl de L-:ljeaào. Fo.S.; '. ~ Tfsoureiro db Dep~I'tamento de Imprensa Naçional. .gngÍa. e_ da f~Isiàade. t:' 

- • '. Um dos tópicos merecedores de ('5 ... ~'. 
--:-..:, da D:ret,o~hi e,a S6c1eqade Ac,~- - ÜS suplementos rãs edições dos órgãos -ofícia'ts serão fornecidos pecisl reparo é aq~le em que o Che. 

C::U-cR -do ,Cnr.Eo de Formação de aos assinantes somcnte mediante solicitação, . te da. Casa Civil" âcomcte vi-olenta .. 
O~l::i<:i~ d~ põrto Alegre, RS.: mehte contra todos os que crit\<::arit 

d D' , 'd ' t ' - O tu, sto do número ·atl'a"'ado serA acresei.do d. 0.* O iO. ' - :l l1'i':l-ona -<o Fo.r 9,f'7,a Fute· P ia 9, • por a crise na~- Petrobrás. E dil'igindo.;..s6 
tot C:ube dO' Rio Gntn.-le dO· Sul, RS.; exercicio decorrjdo. cobrar_sc-lo mais Cr$ O.~)~ 'evidentemente à Oposi-ção _ porqt1~ 

- .... do . Pi"ete:to Mun:c'pal de Ta;:je- \ todo o .!leu discurso tem Como preo':' 
rJ, i1.:S., Requerimento nf! 10. de 1964 rio da. Marinha. as segulnws intor- cupaçã.o única ac:u~i1ar el,~gredir ~e .. 

- d::1 Dirr{~,.:a da Un~io Vaca!':' - Jllll.ÇÕes: gam.,te a Oposlçao po 1~1ca naCl()-
f':1'-e ~e !':':;:udRntes Secundários <!e Senrot" ?l'esid'cnte do Senario Fe- ,nal' -- referindo--sc 'aos que critk!l.'1l. 
V""":'-a, RS. . . de1'a! .' _; 1) -Em'-que data- foi criado o aru- a crIse - da . petl'cbl'ás, diz que- sg.~ 

~1::--sf.()C<bs do Sr, l\,'Cni&tro da ,Vi .. I' Rcquei~o. nos têrinos ':do R~m:en- po de-Trabalho pura o _e.stUdo da pa- os que demonstron~ Wl1 zê11? h~p6c~l
nr;f\,D c Obras Pú..~liC.a3 _ a pedidos de to lnLerllo, seja eollcltfi ... '! no poder . Tidade- entre os sel'vidores do AIse- ta po!que Só- d~e.J2.m cU par<11~zat:,lo 
1nfo!'l11:'lr;õcs f,o) Senado: : EXecutivo, utra..-és do M:nstério da nal d'e Marinha, Diretoria- do Anna- da e!l:lPl'êsa e::.tat~. 

AV:!f;O B-20~' de 5 de fcver?iro. <:.úm F,z.zenda, :Que ~e digna de intorinar Qlen~o.: B;ase Mom:s RêgQ e o~tras re- Ora" isto· é,. extremamente -grave. 
ref:,rél'2c:U_ ao Pi.'ojeto de cLei- da. Câ.. t\ razão: p.cta· qual" aL'1da não) f<ll curo- pa.rtrçQes qu~ exequtam _s,:nnços ~- porque até hoje s. qua::e -tod-m ,0.<; 
marn. nt!. 3f1--C3. que ooncede pensão P:r1c1~ ~o 1Estado ~o_ .. :.~.;e. (), tLsposto melha~teg, cc~n Os operál'lo,s, DavalS brasileiros, o que se tem dito, e de\'e 
\'tbJida. no v~lor de' Cr$ 5.00000. a n3. _.Lo':,1 II 3.(~t79>, de _- ... de, dczellÜ)!D ps.s. emprêsas privadas? ser ,dito, é que o Ulouópôlio do D~:!.-f'-Ó", 

. ,Alpx"'nGre Rfl ...... .ori ex servidor - dO de 19-c6 reguHuneJ.?tad.? pe,.o decret~ .:2)- Se foi fixado prazoopara o tt-'r- Ieo é- intocã~rcI. Intocável é a-Jeg.L~~ ... 
A~ -';' •• ; ~ '., ~, "~', ~. n.? 42.047, de-t6-8-1957. referentes à mino dos estudos.? ~ - ção ae üegurança econômica. l12.r.to-

~,,'O~.:~,,_~~e~,:o Nacional de . ~ba9-.M 'cr'a~ão de e.g:ª,ru:-iâ!;. da C3.fxa EeoÍ1ô- 3) Se é possível a remessa DO Se- nnl, que garante o monop5!w dA, f'X .. 
~ ..... ,- ~.1 .- ~ mÍ-ea Fe-cl~ral. nado. das pl'ime!:ras-conclu..<:Ôes a l'es- p1oracão do petl óleo~ nao pode ser 
A'r.~o 8-21. de 17 de t8\'~:eiro. com S-~'t dns ~õ€S, em 7 de fe-l>f'l"ci- peILo do assunto? mtucável a emprt;!.i-.'l que o e'l,:ec1:t~ e 

rt'~.:r.~n:: -a ao HEqUeLmento nwnelo ro de 19-6-~. - AdalberLo Senso I r . d S _ d" mUlto menos pDdem S~r intoo.áve~&- ps 
5H~G:J do Sr. :::en~d~r ll.oilr§:o Stem- ~ --- Su ~ as essoe'>, e~:n e JanelIQ 'dirigentes qu€' 11.:1:1 COTl'urap'ZID de~ 

- bnlc:l.' "- I Reituerímento n9 11 de '1964c j de ,:-"64. - Senadu, .vasconcellos I turpaJlJ e COlnp~omJetelU a c'u"" m-
".. O. ' "1 'T01~CS, - c1.onn.1 do monopolio cst:;l.tal do pettó-

A:,i3.Q D,:\!-DHA:-5-5&). (B>!) , de) S:n1hnr Freeid-entc: - O SE PllESIDE"':TE' leo. . '. 
4 d-e- fe ... el'€ 1"9, t'1'O Sr. Mim~-f,:Io d-g--a Na forro::,: do "RegImento. Interno e . • H - 1 O Sr. Pad1e Ca!{l.<,f.iilS - C .... nc::rle 
R:ia- é<::; E:-..1t.:-:~re:; - Ag!'a:d~.!J a em e-ú~tt!mentQ 00 mw gequ€r-:nfen-, Os reque:;unen"os que 2,cab!lm de I V.' Exa., l'r.l e,patte? -
c?:l1l1ntcaçio leferentc à pl.''1'mulga- _to !lúL!:ero 5-_64 1'~ql::.10 a- VO!SSS Ex .. ser _Íldos ni!.? dep~nàem: de, apOla- f ~ 11,,,.'''-. q _ r", ~E ... 
('t,) dv r:oc7:to LZgi.Sl~:UVO ~o 32~ ,de c.e:cmru. seja ..s0l~cn:aça. 4'0 Pod~r Ey.2- nl,e~t.Q neD! tie d~l~ernçao cC' p!e- I f O ,:~~ ME-, .. Db ""A C<-~t_ ~nU> 
1("~':3, qll~ .rPO;"'\".a o'Acó'd;;o de Im~:?- ç.ub;;Q, af=n.v~ o MIIDstGno de- Tra- nano Serao, -<iepols de pubhCados, t ~O p .... z-E;.r. . ~ -
ç 1) B n':::·i;-cr-:';3.nhr ~_m'Wcio e:lt:'3 _) b'J,:~'O -e ~revidêncb .. SoctnI. a. -s~UÍIl~ l:desp;lCh:ld~'S _pela Pre.s:dênc a. : f ~ !rI. Pa.!l(~e Cczl'f":E'llS :-. E . ~o 
03 {to-:s r.:'~':~:J D. 27 de dezembro ae :nf{}1'Jl~t:;:O: \ __ H' nr:ld!Y",ü ln~critas Tr:m a pa_,fat!.a ~ ac~usg:eao,~q~e esse u:bmú ep.~ 
1::-:"}.. =-'. I Onde t.e- e.g-cDnha._o_ J?l'CC~-O ml:" ---1 .,:l , h' S 

S ..... "'d ''"81' ~·r..,te d !&d-IO ye!'&onhc,.,o- CJ. Pe0"'01Jrt.J .. f:!''ll 
~ r> ~....,'t':;o. ,_.~',/ "_. _ mero l:JotG10-S4, ,de l5.1.G-!. do SA&-S, :-:la o nO,~le c .. 

n: 01 ,1 m _clC;~laJque:' 'na~~o:run q~e hr;,ja-p;·!ncf .... 
os...... 1 ......... ~Eb\ I- ...... ~ . _ . ! m:::l:e há denüncm de gl·.;Lves .b:_r{"~- . """,t. -...:" 'p_p d~ uu:: .. J:~·7~m;-e; .. dar:n cl1"d.ei!:. r:n!.1,r-
E'~~~ finda -!l lelt~a._ dp ~expedlen~e, !a~kl.!l:dc~. o:c~rridjL'5- !la Al!~~u!à~_~. O SR'. MEl\1 DE S.'Í:, , ' 'I meilte qlla.!illO :aJs- f'J.t..-.~_ s~o, tr~rl4r:$' 
~ti:J.:,e Do me~.l requenm:m""jõ qljC_ya-o aude -é sollcltada mterV?l)t1í.'l· lla-' , <> • '" f"q ,.;d .. ~~ l~_ 110, c:mhe-$n~,o ('..o P.:11~ 11eJ,o" -pyo", 

seI' lidos. - mesma? ~ r • ~l, Pr\..:,ld~llt,." ~ ••.. o-en ... :~,.~.-, ,~-'-.-o- prlOS cl~mClh(,.$ do' G~t:~rna. '. _ . 
- 8",,1 ~... c:." ~ ... ,," m ~ d -"evE 'eir~ sep CO;::ueni_r, cr..~i.XJra n:.D-_-..a :nt:Lo.~" 

São l-tllos.os Sf.g"ILinfes~- \a>p, \.{,'S .... zs O=>, ~ y ."e 1_ .,.,'" e-t ~pt falr.. que fêz p?lo rádio e o21a t~l~_-l, a aR. JI,lE:'t! l:r:: SA' - E:te.fa-... 
~t ,.;!€4. - Senadol' - 'J aSC:UlC-"~~ r \'i~o. hj, a~u:}S dlas, O Sr. C.~!"CI I mell':~. El-S o rrUé t:~ Ia dizer. . 

Rellflerimellto n9 9, de,1964 '.''''-:''- " - 'Ribell'o, c~ete da C::S' Civil do Pre-i O Sr, Pc<!re-Caftlzan< - a"> "lna 
, ,--. !srdcace dl F.;ei'Úo!lcR_ • gmbi~ faO'.1lG".il. en~"e êle3, p;;.ra ver 

Senhor ~i~nte . Requerimento n9 12, de 1~b4- ... D d' ó .. quem m{',,::; se !-ocuple~. -
R ' " ' t 1 te" fi evo 1zer que s comcn.o es~al 
' -e-q14eIl'O, r€.g'.Jllen 9. men -_, se, o - ;:;Otu!lta, tntoT1114çOes aQ f'oaer deplü:n'Ív-el pcc..'1 por !:e tratar do Clle- O- SR. :.~! DE fi\. _ E' insÓll13-

t':e- aos Sr!', Ministro do 'n.'~balho ·e .JI'xecúttVo. através do Mmr.neno I fe da Casa. Civil de um Presidente síycl que c;:mtinue e·...s-:?,i .s-:;:ez tXP~-o!,'a-
Frevtdên~fa Sooial e Sr. P:re:sid~te ~ ~ .-1 '- 1_ &:l ~l!arin~a~' 8ôbre a paridade e!t-I da Re.publica-. Doutra forma. nã(,}, se-! çao, r,tnlVes da qu.aJ_ Ee p·e~~n;..le 'lU-
da 1.A.P.F.E.3.P., Sôol"e :'qua.~ os mo- tre OS servidores do ArsenaL._ ae ri!? ... e!::i me!'ecedora de que um Sen:l-rsinL11tr qu~ a- OP:)';lÇi1.f) nao- e t\ favor 

(I tl,vo.s da ri~'-lnstalação- de Agê-k>;Cias 1 Marinha e. autrn,. repartir'õe,s'-.CQm ri dor se detivess, e em oJSservaçôes. ct.,a, Petrob: ts e- -do roono:tJÓ!' () do pt .. _ 00 IAPF'ESl?, nas Ci'tiades de FrihUl'go . _ --:i' -' ~ - _ 1 ' 
fi Baf11a Manu.- no Estadó. do!Rio ae os oper&.~[os nat.'Clü. ~ . - Realmente,' mais 'do que re'Ç"OIta, ;;!'o.to, -

:J3nefu'o, - (tlo r,.e~ _VasconecllÕg 'rôrreli~ aquela eXibição barata e cheia. .d·e de- A_ verd:t~e inC:0"!1t2st.e é que 5e de-
Sala. d;àS Se·:s6es., em ':1.8 de ~everel- Sr. 'Presidente:_ c imagogta. me e-aW:OD h:i3teu e de- ç-e ü:_ u. D N, O mónop6lio (2:,'I'" 

to de 1964.,,_- Senn.dor. Aarão S~in- Nos t.êrm06 -regiment:nil'i ~lie:t?; ao pre3são _- !l ~pl'essã!) de- um Qr(lsi~. ç..o ~toleo na:5-- térmos em que éle 
·bruc.k Poder Executivo, atravC05 dQ Mimsté-! leiro que, lX/r eoinel:dl!ncur. é PrO!c-~-liJ)je-- -:sé a~ha. ppis 31 _mensa.gem. 11.:> 
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Pl'esidente Qetúlio Vargas não a sileira esta grôSSeira patranha, ~e Presidente. da República, naquêle 6is- que se seg1:.e e que, se não tiv€sse 
consagrava. Os qUe atualmente que ... que foi a regulamentaçã.o da lei que curso. pretende que haja d[,is tipos lidQ com os metlS olhos o tex.o ofi
xem sanear a petrobrás, desejam o realizou o ato meritório e benemé- da cft'pital estrangeiro: um, qUe o eial da Agênci;\ Nacional, não .::reriu. 
aperfeiçoamento e a reestruturaç§.() rito de disciplinar o Ç9.pital estran- jomalista. Pedro Dantas chamou n:ui- fôsse verd..1.de: 
da emprêsa, para. -que ela se torne geil'O. O próprio Presidente da Re~ to bem de "salafrário", e outro o 
eficiente e atinja as suas fina1ídades. pública, ao assinar a regulall1entaM capital "boa praça", isto é, o capital "Graça;; a. ê3ses contac~:-3 o 

çã,o, não teve a elementar hone:;.tida~ que, Sef!\"~ldo êles, vem prom~ver a rest::tb;::l~rim~l1tD das re1..::('': '.3 d:4 
~ses são, verdadeiramente, OS lUe d . ~ p:smJl'c,,:s nlJrmais entre bl .. l;,i~ 
defendem e protegem o ideal do mo~ e de se referir, uma vez sequer, à nqueza nacional, eonlu o outro, o 

lei que "egul"m •. enta,\'R, le1' do Conv espoHativa etc. . lelr:::s e fral1C25e.3 a!Jre :l r.:~<Oil nopolio estatal do petróleo. > " n' " 'b']'" d d gl'e~o e da qual o Executivo de for. O próprio SI', DJ.rCl' Ri1.Je:ro ter- eco. c.n.;.a '00 . .5: 1 lQ~:;! :' UC;!S~D 
OS que, como O Sr. Darcy Ribet:o, t a:> :ft,lefC3.do Comum Elroptu~ 

s&em às c2gas e às tontas, atemo ri- moa. alguma p~rtjcipcu. Soltam-se gi- mina o úpico· cem ~ in ,inuação de 
rândolas e fazem-lle festas proté"cni- que "não houve qualc.iucr inhito de uml oreani!':3çJ3 econJ::n:c:1. l:J.s zando qu~ntos querem cl'iticar Os m'" l"th"d s d d f" CBS em to"rno da. rp.'!'ulamentaçi'io. C04 hüstUidade ao capital e"danO,e;-o que .,,,.. a o mun :l Q'l;:' ,,-cânones da Pch'obrás, êstes fr:.'zem o - - c'~"r. ~ r -. ".' fc,1 d" P - l' mo se êste fôsse o diploma da libel'- vem cola-lJorar conosco e t!-:;~ SJlts ,.~V ... 3 .... , ...... e 1~ ... 2_"," -

,j'2"0 dos trustt'-5, dos cpos!c:oni;:tac;, c,,·,,~ 1~ 1r" o Br" "I"] S" o ,o. 'L11r tacüo da economia nacicn:.lt cJp;tais e suas miql'~n:;$", Q',,"r di- ~,,,, ",. '" ... oS, - .:..-
(:.lquele.s qU3 realmente desejam. - Or~l, a reJlllnmcnLp()ã-o só poderia Zt'l', o capita1 "tlOo1 pr.:";' é ll~UfH(' Jc.:.) lL'I'.art n.io tive,;;s~ ti~.J a. 
com a de~mo:a:izr.ç,]o da Em!Jrê~a, a 1':>1' feita d~ acôrco· com a lei, nos qt,\e traz as m~1u:n:::..:, e o d,,'llc.1'O, in:c:ntiv:l oe ccnspirBr 'l,;".-t\,3 
'(.\csmoral:zaçú,o do p:incípio. ~êrmos da lei d:mllO dos limites da P~IS bem, Sr. Pl'e.;~c:.;'n:2 e ~enho- d, '~,w';':t. t~O,::3 de C~;',"::'b t:J~·,l o 

Os escândalos qUe adora O~O)'fem lei. 'I'udo que disb exorbitar é ile- res' Senad-ores, a C!'r:l~'l'a dG5 D:pu- P .. {.sidc:.,e de 0aulle". 
na P2trobr2.s. não foram invcnt:,ios ~al e está d!'st~nnGo a c:lil' pe!~ntel ta(!:~\ pel~ rt'w}l0bra dJ "~,.''.1-?~ C.Jm- O Sr. f',· . .:.:e Calazam - Jl ;',,:'t~ 
peja Op::>siçüo brusil:ira, mas denul1- qualquer pre:ório de justiça, . pJ.cto nRclonalLsta", qunndJ lll~lCdu· V. L'CJ. ou"ro r.pul'te? Us.,.,' .,;<., ,.) 
ciados pelo General Albino Silva. _ Mas o Sr. DJ.rcy Ribeiro' VJlta' a z:u os tr~ artigos q'12 não CJ:15Lavam do Q1'adfir) - O Sr. D,:'rcy !' J .. ,1, 
pessea d2 absoluta ccnfiança. do Pre- ínsinuar _que s~, faz oposiç.ão 110 Se- do Sugstltutiro da C~?1' -.:::l Mls,La, I pclo-, n.1,:.n ':3, ~p.:-d:a ,ter p;'':? ~. "" .. ,leU 
E~ctente da República, colo~a(;31 D'1 nhor JOaO Goa 2rt, porque S, Ex:ft- o e,COllllOU de um U}l.',O, D~ ucor~ serViço em tc:u:J d'sso, (l~C'''L>1 111.1 ~ 
p~'esidtnc'a da ent'.dade e.::t3.tal, p"t" fI~.sinou a t('--;-u1<lmC'1lbção da lfi. E, do cem o seu R'!Jimmto --rn~:'rll':), a vez a ".:'!rdad.:! ...:- isto é, 3..3. r~~õ~,. 
gozar d~~5a cuof onça. como um pfO- sem o mmor p::';o ou pudor, af!rm 1 Càf'lara ctps I?qJUtJ.dcs p~J:1. ~'''':,·.:sa: 1=01' que LCJr.'m t::n'as ~,'; ~.~ , ,L " 
lon:?;amenLo ào P~'esidente d.l R2pÜ- fatos que são in~eiramêl1te dczmeu- a!:,;ulls d!SPCSltlVOS d3. ~·J)S,l.:!r.\'.J O-ip!(,.,HL:l',~s do Br<J~il C'::TI ;1 f.:'llv 
bl:c~l na Pe~l'ob~ás, Os demais ~SM tidos pelas estutisticas o.ficiais, ! vI.ndo, ,d? Senado, SUbSd~U:~1.040s por ça, ra"·li~,.; que conhccEr.~ s t,;- \ ': .; 

Afirma que a reme;sa de IUCIOS, sob! (l!spc l('OCS do prcjew c,glm.! da C<'3 r.;"miO~8 :c':Í'ctas cia CJa:~ .') co! 
clind3:as 0:31 àcnunciados. são dos t d t't ] 'to' p"o"p~Lt Câ E' , 1 '.1'.' < outres Diretl.'l'es também nomcadb~; o os os -I U 0S, em mm supenOi: • - mara, ::;"_..5.1':1 p:':LCW~U, Hc .. acô:·, "';:,:·10:C3, e:n {'1'? (' .. 

110 ingresso de capital. Ora, o senhol' att'avé.; de emenda d!) Grupo Com- o EIl1'J:O~:;[l(r., convocad'J p::.~;) tI pur. 
pe'lo Pre:drnt8 da RepúbLca e que Darcy Ribeiro, Chef~ 'd'l Casá Civil pacto. A'201':3, o q':2 t'c'llJ.l o Pl": 
~czavam nio apenas da ·connançr. dI" ] f ' , j- 1 - t' :;,1. •• ' ao presidpncia da República, au 0- 1\ ~-':t, qua 01 o P!'L~0 ap~acÇ>.~J pa- cy RLciro é ql1o;! a N:-o:lo ~ : ;'.', 
dl::'U>, c.'Jm~ -até da. confi'lnça dos "n- ridade da m::lis alfa' graduação não 1'3. sei' exchüdo do 8u~).i:u~~,~? O j c01Í:'~~~u'.d\ dz s:.'~f'n.cl n '::' .; tl~ 
d·cates. comunütas que, r':?[.'lm::-n t e, pc~e ignorar os ,órg.los oficiais do1art, 31. Q~e dÜ':i.a,ê'5e c:; ~l,.de mi~ idio~a.s e m..'_a :::ú"'a-l'cI~ "~ ..... ,, q"~ 
dcminl!rl t' Pf'trob:ãs. paIS, nha a~tol1a? Dlz!a que o C,'r),~al es,· ,~s,,:'o' a:ast::r:d03 n,) P~L,<J ~!j ,..1::._ 

\lr:,~ ?.iroG~. ) p'cándfL{) do supel'- O único ór~ã.f) oficial do País qu!: [,r,m:;81r9 que n.lo v::':",:; r>:'l.:clr-:-se nai'to. 
fa.'lrsmento ;1 não p!'€cisa ser -anl'- pJ.'::.5ui dndos a rr::,p.:ito dl1 reme."Sã de no, produç'dO de brn" e S"['V:.C3 O'.J {) SR ).1":"1 n,: S\' __ n co· ,l-, 11' 
;:<.ldc; (';. dem:'i.<, estão sujei!os n ·.n· lucros e entl'adns de capita:s é a - ::-qai mn:! wgest::1o d') D~,.;: ... .ld.J [D'UCr TIib.2';'0 1:.3.0 trlll r~ ~", p_"'.) 
f]11:ritJ~, e qUJ.1Qu(>!' juízo que se fa- SUMOC, \ D211lel Falaco - que t;" a, te;}.>,:} po"o bra~'!r;1"\l! 
ç.l p:Jl' o~r' se á im;11'udente, J\Tas o DesafIO o Sr, DJ.rcy RibeIro, ou a. 11,:.1, produçâo de b{'n3 ,~ec,~n.L:-.a ,C:l- O fJr P.l.dlc Ca!a~r/l!J E 'l:n 
sup~1.'·fc'_turamf..nto j:\ está confe.6s:::do quem quer que f~Ja. u que me tr"lg:! ~flO ta:s u~iin:'do.:, p~:o C"::"~ I),) Na- m;n':ro::8 t 

p~';"F, D r":cr"~ qll'7 rj:"1) I!<PI'am. dados da. SU?\'!"CC que conLnn2m c:cn'[ de. Ec::nomia, e""J c.'o"[.} ciÓ' O S~, )TE:'I DE SA' - E' :') Q ~ 
POl·tJl1lo, não é zêl0 hipócrita. de'~ aquelas levianas a.::sel Uvas, f tcrIa dlrelto a renE"::>r (; pJl c_nto Q211:11~ ~~ H_VO:t. Me C1UJJ.! I!..n._ I:\J "I ~ 

nur.c'a:·, cTit:C:H, verb€"rar. anatema· DIZ S. Slo m';;ls expre~s[!mC'nt~: !1I~!0 pala, o Ex~erlOr, • IP1 p::líl.c.J, um homem q 'e o ... !)J.. 
t':,al' P'''"E'~ p'r':.nd'llcs; não é f8:::e1' o "cmnplla p5r um p.~radeiro '1r~~l i/:5..;-' d 1sp0s1cao d:l pr" .cO .1"'Vi'l" ur.l n~':o c: .J na vlda p,j J. :::', ,no 
jô~o escl'~D do') trl'stes _jnternacio~ $:1.11Z"i'm, Daí a fl.~.n!"tura do ~ c.'e~J rra,nun"e, o C.lstl';O f:J, C_f. tql \.}ll' ccm;) p r.1:'f) d:ve •. o .,} . L.) 
tlais (> d.:,> ~:u'"1o,> erJnômicOs nri,'?"'- que envolVIa ll1'eII...:'Ees da çnlrill d~ !l •• O ,e avhca~se nd. p. : •• :..1 ,J, ',..!C ~~ Illv~ o. I':':l n r ."p':lt'l ç,',. ,.~ • :J 
r'c~ alie t'~'ft:::n4em:l <>npres20 d'a PÇM C1LCO II seis bn;lÓ:?i; de ('I'uzelrn.,". 1.~Yrstl.se lm Oe-DS S:~ll'~ .• ':.5.p, PO:~ .::111,.1: n_'l ~' Jn.fl qT "" c\ 
tr,(;b~,: n~'o, é p2r~arbflr a opinião De onde tlra o Sr Darcy Ribc-.t'O\~:·:n,;o, OC1C",CS ~.\.a~l ~ ',. -.? ~\. ::t.-I;eT~.l;). O ~". f?,' c.' r:~~", a c~; J 

lP.lbl1ca n') !U.3to an~'el0 -rl2.:,icnaJ de êsses dados? AinJa n.lo se f~z o ri'. :1~'~~ ~~e~a fIDa f~V~,!c:.J. nn ua.d'\ am:l, l1:m r~"p,:!.ll3., ç",rjU3 C.I._.i.'': 
\P! ri emn"_S!l do ppLl'ólr>o ~e;taur::t- cen:eSP.1tnto dos c~p:tais e_trc.n'~';I"ll1 c.~,~.;dS".l do 8r.,s," I~ue t) p <}.J: :oü.), (0(,',:") 'J 

tia 1,:':1:,~('l::l, Hmu''l da: <::u'e11'a em Ires no Brro.sil. AJ es.imativas s.lo a'i< P1C.::,,!-.g?,, Sr, Prescent€'. O Senhor . .Jb~,,:::m,J ,c 11 C'If.:l cio _") '~r:"Jo 
q.>.!'> s'" :1~Ol~', p:,"ã rpte, CO''!'': ·enCiê!lc.~a de, que mon,tam a tr,:s bilhões dI'" c.r~-I I?:\':cy '" HI:.eiro,. n~, J,r.::'> .. "~;l .. ':C:;~'). eb- :J,..~~,}.'no - f;'c:,í -t:m:tP,'~,J"-,:~_,.~, ;l.l~ 
te tC'::-n::- P"'O 11m jDst!'Ullt ento do<; ('0- zen'os. E dIZ o Chefe da Casa C.vll _~d .... llt ... d~, I?Úl tonas _J iJ,:,~,!.o, er~ O ....... llzado e (' CO!lS!tlU;,i) lJ~ ::' ",1_1. 
Mun;dn~ l'r.:'<.> o inst:'umento pa re- que há interêssJS em tôrno de ame.; 'sl,':-1' .0. Ples.:dente ua R2;J;,u.l,:a nOI~ilhQ:'.s r:.::- âl";:'ls m:nl:"l.', 
i2ll('2.') f'~(1""'m'ca e do de.'2Dvolvi. lét seis bilhbes de cruzeiros, ins:n·.lan- t:i<ce:t?, :l3,ClOnal e d, P;~~l.í' ~~ !)P?- ,.o. Sr, p(ft~:~ cala:;Cli/;~, r: ~" ~L.'-~ 
f!,p-"t"1 ry~,:,<j1"i"o, do que tal e a qunntiá l'emetiCl-l nal.). '.(,',,0, lL~~ua. q\i'~ e._.:' ... m ,,1tE "a üU'Z,la ti .. ' S:i).O'" enCl":l.'.'l:'id)~ l',U i',~~ 

O s- p~~':'o Lu(T')lflCO Pe;m:t:; fora do Pais ~ ..;cn:rJ, ~ .t""res::h>nte r ':0, '" CÚ:,'2 0'1- ~ác:o d'} p;, ':1~~::>! 
\?, F', < Ui1 r:":lrte? E' portant~ homem que no exer- ::2:' CO!.':;':;S, êl.e 11}::O;'1, e<m\Jh de 'I O C:R ~I' D....· 1" 1 

cícIo do pôs1o' e f1'llundo em no'ue d'J ~)d,." r.~ mJlH'!ra..',:;, lcm::!1,;,\ c lr.CCll_ . --:. ' .... '. I, 1,. S:\ - Z' l.-de' 
O e-q, "'P-'1 D" S-'" Com muito .,', 'v-' a SUDENE JC·edt.' c ):n ÚlJ • .> V,,J.l'·:C~: .. ~" .:. ~:.: 

-, , .', ~,.' -' ~1. ~ Pies:dente da RepublIca. fa!s.el~ a • Há d2sta fo;~a abl;"l'1 a re I do qt ~ 8. S~ () r:.z, 
pr;'!7cr. • vel'dnde, p3ra engnnar a embau' él' ,\i, p. -I O m'1s ('U"'L"'SO é yur'" ..;:' f.t·'1· 

o Sr, F,dro Luriot::co - V. Ex(l. opinião pública, t~l:.,,:;O d: d1zer:.,e Q','[: nc.:; {Lr. ~,,}-, dJ e:n .Q ;~'u') pr<>~'1("":' ,~{1J.-:?"" 
111,~ f'1td'1 beM. Se!. 8,ré do f:lto, e"- Aproveit<c, e::.ta. oport.unidade p:na "1','<10, mw apOlnmc5 a ~UD:':;:':': e I " i' < ' ", c.~' ',. , _:. 
p?c:al, da '~;1a d~ um Cot,'nel do dizer SI' Presidente e 81'S Scnldo- que, (lO contrario, n03 d:":IJ"ta a ati- pclbl.c.l., L.;' C (l ... ~C('~l Cç ,,~~ .h'. y):.J. 
P'x':;"cito o'Je tl'àbalh~v~ na Pptrobt'ás .• res que'a Le' que disciplina ~ Re, t_ude de prestí;!;io c d2 refórr'o que IC:S mC3e~, o ;,,~nl ~:o (j,' ~ 1 .], 
fir:rrU'J'1. cl~ p'xt!'emp-esquerda mas ffie.Ssa de Lucr~s para o Exterior que .h~ di o Pl'esidenfe" da R:=p~ll--hi('a, e CO:l1C:\,'.~ (.J (J{)\,crr.o f' _I;" t·' '.'VJ 

fme n:o ,~,,'<;t;'l à inflll;"n2ia dos Sin- aí está com exceção de trê' ',<trti,. PenJ. não estarem pr",,,enl~$ n.'l Ca- n~, ~lcl,1':;,l)'~1 t.lde C:;::·.2 ,':'1 I"n~ 
c.ic,t"'õ, Pr 'a' nl0 renl'ucirr ~r,.'; seus gos, foi' redigida por queln o~v'pa 3 sa r.:~un.s dos Senad{lr;s c1:J !\'Jl'des!= ~~CS1.1m( L.'~:'~~:.nt'J.5,~~~~:" .I" rt! ,~ 
t'ri'lcí.,...'o'" tn'e am! ~h~b~-~e, por- tribuna neste momento Resulto'l da :.13 D:"asl.I para que fl'I:1 A ,;em ds-poJ.' ... ~s p:J n u ,4--" ~ .. ' Es.j'l. ~ ... ~ l.L~ ,"r:~ 
~ue fH'h'lva nq'lele ambi'C:>tc:> 1:lt:)lcn't_ Comi!'são Mista de que' fui relat~r, e o que por demais se ,,:1.)2, 1. AI:-nI ,.nh", ("'11,0 ~,~t.í:':"l .i r (',1-

1 j \d d-d h' t'd _ r ' ' :.1 e a 1.:1 •. !1(l,l COD .. !l1U 1Pl l_ ,-:- 'l'H 
\'f', . '~' ,as as me 1 as DJe 1 as .:"mo ,A SUDENE, c,Jmo n petroo:-;.;,~, tem rl13:cr~,5 f:r';'p~:,~ dJ c:'i:, b:' I j ': 

()~C','1. ~t":~'-,1 Dl<' S1\ - Ew.~o Ni}o s~lvad{)ras ~ da t'~~nom~a, m.l.ClD:lal, t~d{) o apoio indi;,cnmiu.do rh }Ju-ldepol:; dG~ E,t:,jos Un::':;i. ' } t:., 
O;l-!3 na p:,hobrá~, seClH~r ser €s- cúm cxceçao de. tles _a!tlgos: f?l:.~ çao e de todos os partidos p.lJítiCOS. ma!orf'S C11.I"J'Jdores QU<> r;,;;' ::1 , 
Dl,:>~d',,11: n';() ba,<'ta, 11f'::1 ~1f'm(\ scr ~ropostas por uU,m: Nao as m~~n"el, Nâo l~á um sô que a tenha 2Jm.o tal ap€3ar cio l\lerc,:do Com~I.\ J..'- :,:::J~ 
F~(,~"IE"t9; n"o h'lf::fa {"r f) mai-s \ali-m.~ dos SUbSlçi~S. que me v~er~m .lgre'l1do OU lhe feito restriçao, ,AinM peu. 
~v'1p"a10 p:'lctonr.lL":t.a. Cond'c':>o fun- de <?ut,IOS textos lef~~' d~ projetos e da reeentewent-e, votou~.:e a lei que De modo que ês:e tópiC'.) (1-1 ,;.1. 
""'r "n~nl {> O:le sria iMt~'l!lTlf'n~o dó- d~,,1l1umeras su~e?,oes sobre ao J:Il.a.- d,wa recursos para execução do pro~ de S, Sa. merece apenas o fíllC:-:., :0, um 
'C:! 'h "~"'YlOlT'l ~;!10"C2;'! n'Tn::n;~;t~ t-ella, ~~s o l?ohclamen!o sever-o, es- glama da SUDENE. Recordo bem silênej<1 que exprima. melh')r do q'le 
ol'-rnl"'~('~0 r"~ lmD0P d'f('~·ir!("Inár;!l. se pOllc~a~elllo.' q~e da, ~argem a que o Senador. Din,arte ,11m,iz foi ,o quaisquer pJ.lavras, a de.sapi.OY!l~.lo e 
e +<~'.'1'("·" '''''''"> a S'J1 ';f)n""pr';:>, u"" qu.e Q Presldepte da Republlca ~ en- !'elator dt> ProJeto, e nmguem maIS o protesto do Senildo brJsileiro C.ln· 
arA'"dn r:'· .... '-;'l~ inter';~~e<;. feIte. com 0.t1~ulo de sa~y~dor da. e~- do que $, Exa. d€'fendeu a fiUDENE Lr:l quem de t.al forma del'e;:;peita o 

O Sr p"4_" ra1rt::alls _ Permite n~mla bl'u.';JlelrQ, ~,. po.lC~an:,ento so- e lhe aumentou as verbas, E', por povo. 
V K\!:< 1'''' ""'1rte'> b~e.a .rent~s,~ de .royaltles. de .1'1.5- ;sto, mais uma insinuação pe:fld", e Há, t.odavia, outro trecho .ig'..lJl. 

O SR. ~,1r).l DE SA - Com pra· ~ls~t<>e~cJa tecnlC~, .sobre a de~esa dos indj~'l1a a que fa.z o Chefe da Casa mente espantoso, que nos CUllta ~d-
ter. m~~ress;s brasllcno,>: ~udo .1S'lO foi Civil do President.e doa República. ruiUr tenha saído da bôca do ReiLo: 

O Sr. parJre Cala:.,a"1s _. A v<;l'ljadc np}ovaao. peja COtUl~Sao M1f'ta. Só Há pior, porêm, em matéria de co~ de uma Universidade bra.silf'j'·a 
é que tod'l o novo "JaaA. para ,'i'Jstr!1- tr~s artigos foram mtl'OdU41dos na ra~em de afirmar: é um tópico dig· , . ' . , ' ... 
tal' a petre>\Y'11s. Ela f',)'"Y."titui :eal- Cama~a" no de figurar numa antolo~ia, que EIS o tOpICO, nO texto of~c:al: 
mente, 1'rn ,,"m CO'1111111 ('ue nf,f) po- AqUI e o mometno de chamar a se e.screv~se, de patranhas interna- "Baixar o dólar de Cr~ 1.500,fl!l 
de ser privativo dé meia. dúzia de atenção para mpa o.as curiosjdades cionais. para CI'o{ 500,00 não é mui te di-
'fI"raciados do Pl'es,ji"n~f' d3. Repú- mais estranhas que se possa imaginar Diz o Sr, Chefe da Casa Civíl, fa M ficil. Mas, em que medida isto 
bÍica, neste País. lando em nome do Presidente <1.1. Re:. intere-ssa ao POVO? O povc não 

O ~R, l\'fF,'-.'" DE Sá PN~~ir:o O Presidente da República, 1:0 c1is~ pública - e exalta ti. trcca de cor- tem lucro$ para remeter para o 
81'. pre:::id~nte, curso que fêz ao o.s.:,inar a reg1lh· respondência rmtni o Presidente- João ExterioI'. Não faz contrabando 

outro tópico é o uedic1uo à n:gn- 'i.1f,ntação da Lei de Remessa de Lu- Gmtlart e o Presidente Chal'les de nem viaja ao .estrangeiro:" 
hmentação da Lei de- Remt'::s':t de Cl'QS -e, agora, Q Chefe da C3.SU '.;laulle - diz que graças a ~ r \1as ati.-
Lllcro~, e aqui a minl1:1 crítica vai Civil novamente - insiste em faLer tude do Sr. ~Ioã.o Gonlart foi !'esta" O Mag-nifico Reitor da Ur";".er,1dl
ao 81', Darc.'! Ribelro e fiO Sr, .loão um2. distinção, distinção que o jor- b!'lecido o anlbiente de amizade se· de de Bl'usília, o Chefe da C~II. Civil. 
Ooulart.. Ambos eomcternm a 1l1P-'3- nal!s~ Pedro DnnLfls, com muit:l CU;,Il·mente reinant,e entre a França falando em nome do F'resiãente da 
ma imUl'obidndf' intf'Jf'ch~(l! (' INlíCt4 ,graça e ironia' define. em capit1l1 "sa- e ... Brasil. A~'é aqui nada de mais, Repúblics, Clmeça por i'.~ ~lara;: est::l. 
ca, Pl'etendem impingir à Nr'.ção ~)l'a- lafrário' e capita.l "boa prap" - o OUj.-ttn1, porêm, Os nobnÕ!s co!egas o incl'ivel filáucia: baix':\i i .lÓla.r de 
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, -Cr$ 1.50{) 00 pãra Cr$ 500,00 não é dente e óbvio, a. Oposição não pa.r~ que não são denunciadas apenas pelos O Sr. padre calazans - Vossa. Ex
:muito difícil! (Risos) tlcipou. FOI mt.egrada por elementos1inembros da Oposição, mas pelo que celência me faz lemb.l"a~· palavras d9' 
r . E, depois. afirma que o dólar só da mais alta, graduação do ExérCito, alndo. há de melhor IlQ ~. como padre VIeira, .no . Sermão do bom la .. 
tem estl:!s utilidade.::;: remeter lucros, da maior dlgn dad~ prof1S8lonal, e aIuda há pouco te111pO se VlU ares- dr50 .. h: beui verdade. que estrmos 
i fazer cDntrabando e viagem de tu- chegou a re3ultados que. sã.o.- públi-eos, peito do 8AFB. ' tliatando do "mau ladra0!!. Em Roma 

1 '.-."'1 P n ",. nrlda serve o iló- u - <"''' .. -n ser desconhe"'do.s de . um dia, as ist·rr estalTC'cldo o e.::pc-~ s~<,~. ara l a.., "'- _ q e nao po"".... V~ Do top set fazem parte. tambem os tA ,_o d la.d <> 1'" d lar ninguém .' ".cuLV. () gran e r",o e.ar. O' o 
j 'De 111.010 que o petróleo não Jepenw Náo h~ u{'les a mais leve a.lusão. qU;- non:e':m pa,rentes e'(1 !fl1lladOS pequeilo la.d;~!) para a crdcul, debalJ!0 
{!e do prerQ <lo dól!tr. no modo de a. mais leve e remota insinuação de pa~a C3..gQ3 polpu.ioso A e~s~ respel- de V2l"a. E n~~a": P~r::u ,homens, e vc
';~mar <lo R€Itor Magnlflco, do Chefe ue o de 6Gtto dê armas tinha qual- to, tr~o .~qUl, um re~r_Le do "Jornal de ê .. te _cspeta.culo med1to~ U!l1 gral!-
~_ Cu"':! ClVil da. Pre ... idellc!a. da Rc~ q e Pc '. - o toniad à do B,as l • com a en~revlsta do Sr. de ladra0 leva,. um pequ .. no lajl"J.:(} 
'\.i" ." • qu r Vlll UJ çao com a~.. o .... 1·" Cab J - "m' . t· d - -d 1 (R ") :p~bl.ct1! E' mdlferente qu~ o trIgo f(. iH d P id t d R úbl1 1'1 S,hO , r!l' e .... -~h" mlS ruc.or o p",'!'aa c~ e a. \.180 ... 
_ ahmento do 11OSoo povo - e.step .( Jm~. a ~ r~ en e a,> ep ca, pôrt.o do .&:.0 de Janeiro, O eDfte- O SR. MEIv1 DE ~ - Azradeço 
Q Cr$ 1 5':0 CO cu Cl~ 5110,00 ... ora, que; de re .... t,J, tal R toda p_rw menos nheu'o Mario Càbral fol; d'emitJ.da 'mensamente a precl00a colacor":;C<-lo 
pam o povo, não hâ intelês~;p! Qu-e a. ... acarep~glj.6.. (RISO). .'.. devido a uma greve. A greve era que Va::.sa EJ::::::lêr.cia. lr:;.z, cem o tra
p3gue pelo preço do p~o três eJli qua~ I ;OlS ,bem, e o 8:, DaTe)!, RIbé;'O ccntr;:. a nomeaçáo de afil~ildos quel ÇO da el'ud:ç~c o ca;:,l." t.1"CO da lr(}n~~, 
1ro vêzes ma~s! Provave,m::nLc res- qu~m tem .. r.gor3., d~pols do .11qUérlw-o h9.v:flm, no dlzel da. A:;;;-ocração dos f: esta. a ve~~de, D~ .... ejo que o S~. 
pc:::dcf-me-á () Pl"olcss.er que o dó- pouc:.al-mÍl~tar, n.f.rmal', como se fos- Pcr..""il1ár.o", entLa";o 'lpsIà Janela". I Drrcy Ribeiro não,faça.- pa.rte d~ top 
lar puta o pe~róJeo e p[!'l'n. o tngo se se n n~erlQmna verdade, lJ.ue~ !t0uveI Ent3-o o Sr. :MaYlo Cabral. peSfoa -Sct d2-.ste e!~be aos o;:nte~~n.ac:Gs, 
mantém em el$ 600.'JO e que, por~ uma, p,agma ne:;-m. da ,,~1st.orl,a do de confIança do Pl'e.s:dente da Repú- Formo ~. ~cseJo formar ... ?om Juiza de 
tanto, o povo não sofl"e. , . Era,s"l. ,;- o depes,to c.·estm~do a b1 ca, dcmU"ào, faz, entre vrnltl.s, es- sua. pro:?lCa<i~" e.in m~te.:.a de·al11~ei-

! Sofre sim, além de tudo, a mentira chacmar a iam!! a do Pr~ldentc t"'., declnrarou",s que lerei. (Lê)' .ro.3- plib,lCOg, J.d, qne ú:á _tao m:lU avcS-
e a mistiLcaç5.o, porque, na reali~ da República.. . ...... . ~.. •. . tado de SH'" Drob'dade intelectu,al. 
dade, o dôlnr e mt.ntido artifícial- Ol'eio que S, Exa. é adepto dnque- "Só' t<ve conheciru.ento elas ho~ O Sr. Pari/e Cala.zan~ -:~ Ha um 
mente em Cr~ 600,00 para ímpo:ota- la velha .sentença de Voltalre; Me[l.- mt:l.Çfjes ,quando leu as portp.!'~ab pl'Ove:-bio E-'9:J:,n.~01 que d!z:Na-:> e· R:;le-
cã.() do petróleo, de .trigo e de papel tez, mentcz· tQujours:,il 11 en restera. no ··Dlfuio 'Oficial", cabendo ao na3 ladrão qu::.m pula. o muro. n1!,-s 
de !ll1premu. 1'"I:J.s, em com.pcll~aç'ão. quelq1!er p7wse. PRrcce que a sua Prcsitlen~e da.· República, a no- qu::m põe a es-cadn. pal'a. o la1ru.o 
o Brasil precisa emit~ .trinta OH qu.r.- In·eocupação é esta: que fIque' algu- ]ncaç·áo c a pUbliCação, através pul:;t.r. 
l'enta bilhe.2S de cruzeiros PQ.Hl 1 e~- ma cof&,'\. E então. para que fique 6.a OUEã. CiviL rnformou o Sr. O SR, ]t,fE1M DE ,ªA -: Quero crer 
11zar esta plO€Za. Então, o póvo paga j Ultl resíduo nprec âvel. despeja tone- MÍl.rio Oabrâl que. os nomeados ~ue ,o SI', DJ;'c~r Ribe~~o D:W n.~aça par. 
tal como se o dolar re.alment~ cu.!tas,- ladas de ntcnt1rt!:s. que já tomnrr..rn' posse nos "car- ,;.e ap~sas c1.~.::-es qtL .. arro1 .... L .. f 

.se Cr$ 1.50'~ 00 .. E' o, Que,.;sc poda c~a- E termina a arenga .. criand(l a fi- ·go.s piJlptidn:;", sáo tou'os pç5.';3aS O Sr. pa!l~e cala;:.ans - C o Che~e 
mar de ,:'lt.áglC3.. bêsta.. O Gov.e~~ gura do quê· .. êlc chama "o clube dos COm 1lga.çao com o Govêrno, da Ca~a· CiV.1..,." '. . 
no l mant.e .. m o do~a.r. a Cr$ 6(}{1,OO e 'contemplado!;". como um. filho do Almitante . 9 SR. 1\·I~~\'I Di:;!. sA -::- .. ..;.:"s.s .uma. 
em te· qua.renta blUlOes, para que o . Ai-!!.Zão, um sobrlnho ~ do M.n:s- CClsa· e cel tI.>;: ,com· dlSCll~ .. o-:;; ~ffi.O 
:nn~ro seja iludido! ' (Lendo) ; ê. se serve e defe..."'l-de a ma.tllha· da 
~~ h·o da Ae!"<lnáutíca, um irmão ~orn:pção <ir,s rataz~rul5í d.M safa-

-' ·0 Sr,· PCf.drc Cala~~~s. -. Come..é ~ "'No Bra..sil, existe o clube dos I do Sr. João Pmhelro Neto, um dcza,s. e dos eseânda;os ... ' 
en~inente ·~sse "sábl? Darcy .IU- • contemplados, ... ci'e cinco milhões \ .. ,primo do Sr, Darcy Ribeiro"; sr. Padre CaLaZa11.,s _ Can;ega a 

. beIro! . . de habikmte.~1 em luta contra o Esta fl' te f t t ~ d .es.;;".ad.:t. ·!?F:) 
O. ~R. ~IEM DE SA -' O que "é .clube dos polJrcs, dos oprin}...do6,~, o;ll az ~a~ e do op 8é.. o ~ (, SR. ME-M DE S.~ _ •.. q';le faz, 

Preclso regLStrar é que para. o Rel- dos e<polIados. que .são' setenta clube dos oontemp~a ..... Ú?' _ d.·nt.ro do '''Clube dos Con(;emp.zcdos .... 
. d I d B t' t 1 'lh- ..... - I O Sr. Padre Cala,tans - Sao gall- ~ tDr da uu}.versi a(~. e ras .Ia, .a;Ia nu oes . TT~ters.;' a. exploração ·dOS 'b!'asileil'()S, ' .. 

Chefe da Casa CJVJl. o dólar ~rl.1xo ", . 'Encerro Sr .. Pl'esidcnte, COm as 'pa~ 
não. lntere~sa ao' povo; .a .1.ndustr!a E ai desenvolve n sua oratória de· O 5r. ],iem de S6. - Faz.em parte lavl'as CO~l que ccmecei: Muito mr,is 

,nacIOnrJ rtao. precLsa. de. nll.'!a, nao comido suIJurbal1o, na quu' se vê que desse clUbe os .super faturadores, 00:' do Que protdto e revolta há" 110 que 
precisa çe <iol!lr; o, BraSIl. nao -pre· S: ,Exa. continua sendo um adepto que fazem super c sub fatUl'al.tlento. ·acabo de diz,é'(, tristezà..e aba~jmeni? 
clsa de matérlas~prlm~s, "e equrpa· ·fCl'V01'ÓSO de ?:!arx. que' preg3.va co- Não apenas as emprêsas estrangeiras, Punge-l!le realmente· o coraçao, dÓI
men!<lB, de: e~~Dfre. q,U! é c~'lmado mo instrumento fundamental pa·ra a Sr. Presidente - nã<l duvido que· me verd:;:·cteiramente ·0 espírito, cemo 
o pao dt: mdustria:, nao pr.ec.Isa ~(! derrubada da. b\li'guesia a luta. de elas também uSfm :...- mM muitoo bl'p,s'lelro e oomo' prata: so~. ,'erlt:car 
metais nE\O 'ferrosos, dos quaIS 11~0 classes. Instila-se a luta. de classes, I braSIlell'o,s, mmtas - "nf\clOnall.stus·' . ue 'o Reito~· de uma universidade 
dispomos, infeIízmE;l1te, ~o _ nooso ~u:J,~ levando o povo fi moer que OS que têm tS.Zeltl super faturamento e .':::up fatu- ~e a.presentã cemo .1."'!Il p!'imário :(l(:ma 
solo. Enftm, o Bl'~~U_ nao 'PreCIsa" algwne COIsa no Brasil pertencem a raruento e têm reservas de dólares. gêgo dizendo o que acabo Ode com-en· 
de nada. e o povÇI nao..se lno~ressa sua associa.çá.o secret.:l que conspira. Há IDtllta gente bcm_chegnâ.'U às al- tnr e que, em, realidade, n!i0 tem 
pelo· pl'eço do dolar porque nno f~z contra os que não-tê;u. I tas esferas of'c \l1s qt!e fazem parte comcntátios. Mti!to "bem.; Multo bem. 
contrabando, não remet-ç lucros e nao, Não há dÚVIda, Sr. Presidente, de do top set e que est.á remetendo dl- Palmas . , 
faz viagens no e.strang.el~o... . que há uma classe de PtiVllegladCSjnhe1ro br~silell'o para tora do Blo,sll. 6 orador p: cuútp:dmentado 

Outro trecho que reveja. a capaCl~ 'I M- h;' d· da. de que há D S D Ribe B a: . J • 

dade de a.fl11nar do Sr Darcy Rü,ei- no BrasI .... ~ao .<~ uv. _, lZ o .r. arcy lr~o que o r - O SI' l"RESIDE"NTE: 
, é ê.s.te ·pais vel'bis· • iniquidades .sOCI.fUS àen·ante~. Nao s11· atnnés das empresas estran· • " 

la , 1 :. I há dúvida de que o cn,p~tahsta e o geiras, sOfre uma sangria de dólal";s; Tem a. palavra () _.nobr,c ~n~or 
, ;:.,. G tlágil1a negra da h:Lstó- proprietário muita- vez. ao sair da pOlS êle está' Eof!enâo 5anglÜ\ de c!ó· . Jo~quh~ ·parente. . 
rIa. bl'asUeira que sigruficon aqtlê~ m.Lssa esqt.1~-cem a doutrina cristã .lares dos brasileiw3 que es~l' ;a~Ji_ O SU .. JOAQUJM PAREN'IE: 
le dt:Põs1to de armas destinadas a que lá. ouvmun pl'egar . .Não:há dú- mveztindo no urugU3.1, em Pót'!ugal . L6 o seguinte di.scurSo:. 
chacmlll:" a. familia do Presiden~ vida doe que há 1U'tia série de refOI- e na. F.mnça. Os CaUle., sáo muHo co- Sr. Presidente, ~ Sen,hores S-enauv~ 

~te da RepúbHca'. A Nação lnt.ei- mas profundas a empl'eend-er ~o :sra- nheci-clo-s, 15:Zem parLe ·do topo seI.' ·00 
.'l'A esta:-rec:eu-se dklnte dêssea fa- sU, para. me1hora.r li .sltuaçao das Sr .. PJ'oolciellt-e da República. ~~á cér:ca de quinze. dias tive opor ... 
t;t05, JWS . quais ;·esta.vnm. ligad'!ls n""<as ma~!"."'s. E talvez Uma. das ti rol'do quan . ~mais ou menos, mais uma vez,"" --'" O Sr. PtJ.pre., Calazans -,- Alguns tun!dnde de .... 1.;; ar meu .J;!.S .. "" .... 

"'aquêles bqchru.'éi~.do ~:ll'Udo opo~ primeiras medidas seja t.ermos um foram !'/iin:&tro.;; seug.. do o povo~.'P:uu~~e com~morava o 
slcionistas". Govêl'uO . el\1 que Um Chefe. de Ca:::a O SR. l\r.:EM DE sA _ itstes· todos primeiro !:uüversár:o do Goyêrnq .. ~e-
,. ~ Civil não seJa. capl·z de baixar a êsse e m"B.6 Os intel'meuiá!·"io.3 dos g:'an tl'ôn:o P{)-rtel~; .Fol c{lm J~l'ftnde· satIs-

V<.>jrun Y. Exas, t ,Depois do fumo ... extremo. ..!es negÓClOs, os q:!e Cí,.l'D{;egu:;m cr-e .. façio qnc··ve,rlfiquei a. magnm,~~obra -
&0 epf:lódlo da tentativa fiustrn.da de Mas, o Clube dq.s· Contemplados. dítooS no-:s Bancos auelais a 12% 3-oa,nO, que o meu· correlig1?ná"rio. rea"llza no 
sequestro do· Governador da Ciuana- não duvide de que hnjo., Quero~ po~ llj milharL~l de p.wras;ws que'".s.~ó no. Est.ado, não ::6. abl'lndo Il<IV8s p.er~ .. 

. . bara, smigil.l, como m;meir~ d~ amor- rém, ~dizer ao orador da noite de meados apenas pm'a· recEber dinh2.ITO· p~ctiyas .de. pr??T~s.so· e.. de!(!~v~lvl .. 
tecer () escândalo, o ·ca~o do depósito sexta-lehoa e a todos quantos possam no fim do mês. ~ão milhares de na- mento, cemo. 'crl:lPUO 1tma U1ef!.~ahda .. 
de- ru'~a3· em Jacaiepaguá. ouvir minllns p::lll1vras. que â:entro meados p-el0 Govêl'no;·aiguns ganliam de nova de .,ma:~ trab31ho pal1a me. 

J . O G?vêrno teve a·.respeito dos dois do Clube dos COntemplados existe e'~LeGenWi5 m:l,cr~aI~~ aqui em·Bra- IhOl~ bem~~t?-r., ~ cc~}~ap~~ ale~.r;-: 
epIsódios ·atitude·· d1ame~ralmente i um grupo fecl.ado, que. na, 11~"'1lJ1~ SIna, ap::màs pai!'a aSSlnar a fôHIa de que. os. Plamen ... j.e.,.. o;.;.s-~a..'?1:a at]V, 

- ,oposto.: no episódio' dCIl1mcla<!o p21a Sem, -atual .-se' .poderia··chamar o .~op pagam~t.o. , , . dado do ~2verna..;.:.or petrQ~!o.~ p'or-

f 
Opô~"lção, do seq~tro do Oovel'n:· set do Clube do.s Contem.plados .. "'P.,~s~ lt:.tes fazem p.a.rf.e tfu top ·set e~ mais ~ela. que nao lhes .trouxe des~uso~~ e 
dor da: OUanab1il~; o.",GoVêl'no nao· grupo Sr Presídente e -Senhores- OS· outros, os c.omedor~ das C(ÚllS'; de~epçÕ€s;' que. o vo~o() ·d.:pontaào na 

" : -{!dmitlu se ·realizaSse . um iÍlqU'él'ito senadores:; é con.stituído -pelos que 'sões dos~ grande negócios .. Qs grandes . urllU, está ~Ol'reSpGn.de~do ap11i1amen • 
. i.pol!clfll~milttar. seja maIs uma vez ganham bUhões de cl·utei..ros por ano negó~~'O:s que vão de.sde·a \Lina. tel'lUJ)- te aos ans-::lC:S do PIam. . .. 

i lembra.do qUe a Oposição da. UDNt nos ec:cândalos"':dQ café. denunciados ..eletrica .. do:.Rio' Grande. que deuuu,:, .se.1e qm Jado .. t[a~on~tapSGS~~t.lf.~~: 
1nSlstiu nesta proposta: sugeriu que, e - co~ptovados em .inquérito par],a.. c.iei desta ·,ti'ibaIl;ã, ·cem ,dados of~Ciais,o ausp!c o'Zas

j
, tPO. r (lU. 1'0 esat.\ .....:. ........ en· d'o 

. , , . é li 11 '1 . ti··do· x·ar de .r.e a a·r ·0 que .ioI!, v"v .... se,~: ,lnst.r.urasse ? .mqu r .() po c:a ..... ,mep.ta~; .êsse Cluoe é cor~~ tUl 'por O sr. Pà.dre C.a·lazans _ Ate cettM no sul do'~meu Esta.do. Pl'etendia, as--
mllhar,_ ela.· abrirIa. mão ~o .se_~ dl- elnpreItelfQS,· que ~a.nham o. que .não é e:~jJo.r.taç-ões. . .. sint"' ne retomei à Capital da Repú
reito d. e. ,requerer. à constltmçao de.illc.ito sequer imagIna.", E. ' ~ integrado -O SR,. ~M DE SA __ ... 1<te 'as .blfca q pr.'oferir. d!SCUrs.o de. _trib .. una do 

.. uma Comissão parlamentar de ~- também pelo.;; interm~d1ar!os que grandes tran~ a-çõ5;~ in"ternAcion.aús. Senado a fim de alertar o Go ..... êl'no 
-quérlto .. , - :. , . - obtêm o "autorizo" do Presidente da que não .pod.'em· ser al'ti!:ula-d.as, ~r~ ·"FederaÍ sôbre as consequências das, 

O Govêrno fçl, ina.movlve1: não República. dispensando a. concorrêu- que não deixam OS elementos de pro-, grandes inundações do Rio Gurguéla. 
Criou a Comissão de. Inquérito Poli .. o~a. pública para que os empreiteiros va mateIi<::l .. , - , e seus afluentes e já agOra, do Rio 
.fial-milit~r, e impediu. atrayés. da sua_I engordem -- como tanto tem denun... O Sr. Darcy 'R;béiro que procure Piaui. Não tendo' sido possivel usar. 
fôrça ·.pohtiCa, qu~ a. COmissa<> Par-, em.do e comprovado, na Câmara dos os elementos dia top set do clube dos. a. tribuna, .dirigi t.elegramas aos. Se.-
3amentar, de Inquénto, realizasse .... a Deputados, ç. nobre d.eputado Antonio rontempladoS" e que .não precisará ·jr Mores President-e ,da RepúbliCa. e ~.r. 

·sua.·miss5.o. ..- Carlos Magalhães. Des.s'e CluQe,. do muito longe da ca.derra. eIl} que está n1stro 'da.. saúde. expondo o proble-" 
A respe.ito do depósito de armas t01' set dos contempladOS, fazem par- sentad·o, para.·por as ·mãO$ ·e. os·olhos ma 'e .Eolicitando as pr.ovidências que 

-fn)'\ Ja.carepaguá 1'oi imediatamente te OS que vendem· decretos de nOInea. .. em .muitos dêle.s. ,o cato. estayCl. a. pedir, dado o a.spec
t01'ga.nizad~ ~ cqmo ~ .. ~\·la ser - çõe.s: n.os éerrecrorés do . PaláciQ do O sr. padre· Cala.zo..ni - Peimlte to de calamidade púbUca, da. situaç!o; 
-\1m~ Comii:;~âó de Inctuér1to PÇlllciâl .. Planalto e os. participantes' das ne- VOSS2.: Ex.celência.· um. 84)a.rte? ... ,;;. . Acredi.to, Sr. Presidente, que. e.sa\a 
),fihtar. Des!a ComISfi~O. como, evlLlI2elat .. dos tn,t1tuoo., neaoolatai O·SR.. MliM DJ;; $~ "" coro I!ra~L~ll'!§ .uto<iM!l~ ~.Qªm <itlltlmlll!!'. 

. .. r -
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do as medidas que o caso exige: oon·1aIntgo pl'Oviàe.ncftl' junto poderes 
tudo. como até o presente memento oompe~nrcs alin1cntos, medicamen
não tive qualquer noticia a I'e:peito \ t<lS, espec~ah:neme causa malár:6. 
e em que consistiram, renovo, nesLe Estra<iu3' intra!1~it-lÍveiS impedem en
momento, o a1}êlo. ;r['cld caminhôes, havendo QSSlln 

tIr selos comemorativos d-ô- cinqüen
ten.á,rw da. função tia prulazia do "AI. 
ta Solimôes", tendo Parecer n9 85~, 
da 1963, da Ccm[ssão de Hedação, 
Oferecrnd.o a nda;:iú do vencido em 
I? turno. 

3 
I:teccbi, Senhores Sen·:::do!'es O,:. se- ~r:.nde C;'l3.é' a:;"~icar, café, tr~80, arroz, 

gumte~ telzgrama.:i do QU·,· ..... üJL:úr Il ~('. 'i.rf';':I~d(';_u cJ.lamidacte ameaçan
PetrõDIo Portela: _ do-.r. ~,<>o ;:J~C':··f!.. ELperamos l,ocorrO 

Cl)l!'v~.3 ~tão cal.i" . .c.o. R {) par-! ~ \i ,:,._, I':\"J. ('-~ '\~ :m:dl ( Indico, Sal!- Votação, em turno único, do Pro 

I 
. Ç"' C 1 N jeto de Decreto LC",1l~l"uvo nO 4a, de 

ns.iba inunda Ói...-l"l' as cidades, G::r:;:,~' ':::'; ::11 ... ur. la . '.o;uc~ra lSG3, Ol'iginário dá C";l:-:~l'ft dos Depu_ 
causando desabamen,ú ... ta,:;;)...: ct p.e .• ,;; ~lun,~ paI, ° ,.., ~ 
de_tru:ndo lavoura. C.ó.aG..s U:u- D':-'.0;J:;U,c3ClO \Valdflllar :.".-.!f,ce:!:'), t:,?;S (n, I. A, d~, ~9>;,3, ... na ca:;,~ ~e 
çui, Ribeiro Gotlçalves, Pallnei~ de t;;:;'') H11mu,ndo NORaLG: í o,,:,cm) ç,~e uP~~~.:~ ~ .. ~ Conv:''''2~O 
l'üiS'et Palmeira do Pi-3.uí ma:s 'C":::',lInco llustre ao.g-:) en~h~:,f(S' unlC~ sób:c ,En,,;:", Cc!ltE~, a.s.~;h,..aa 
atinglcas, exigindo pronla~ e lme. cal!.::t::.3;) .':érifs prejuizo3 sul p.:nul-I em N()V~ .. ,Yor':;:'fl ti il? de m3.rço de~ 1961. 
dia tas providênci.as, Ais, sds-, en~:·: l:-.::!'~a ci-da-de Viven~o ti zr.:'!.! le~,do ~:l, eCCI e~,.}:.:~ l1,S,;. BOa '!'la ,~S, ~e 
Oovern::;,ào-:r PiauÍ. afhtlYQ, p~r.~'apdo de3trl1!ç~lo pal-l~ H!,lJ, ú,as Com~ ~ü ... ~ ~v. ,Co,~, tll,ç~O 

da m,~:na, del.'ido perigo arl'G.:n'H~ ~ {lL?t~~a.. P21~ r:.~·-t:+.".~.C:;'ll!d}d(' e 
Outl'O te:egrama, pelo tel~x, nas Ee- rnCIk·Q. ~\cud~s Jw'ema, B::mf.:m e AI- ;ur!~lC:aa<ic; .1l~_açO('S p.'xt~Tlores, fa~ 

<l:U n:es t[l'mç-.:::: de:a. EC"' ~amos falta absoluta gênelü~ \DnlSc1 C Saud~, fa l 'ora,:,1. 
Contün,.am enc:tien~€s 86o-ra prü;: e'ra nec2s;-idadc, c.';}J:cia~m:r:.::-> 4 

in:....nG.an"-o é:'dlcUs e l.·el.:õcs ba- D,çu-:.;;:, t/lrdura e arroz, Po::'reza 
nr.a:':a rio Plr..ul. p~trôn.o porte- pl1&&ni.J fome. Te:~.;ral:!mos GOVCt- Vc!açâo, cn tawo ÜI:.l-cO, do Pro 
la, Gcyern::tdol' f'l ... ul. 'na:d.or e Senhor Pl'csidente ncpúbl.~ jeco de Lu da (.J.DlJ. .. l n· ll;'!", l,~ ~:J ... ~ 

00, c'::n.Ullic:>:ldo e p:dindo u~·""ó.lci:l (n9 3,4.;;S-B 61, nn. C.","~ C, t. •• ' :r.1) 
Venho rerebendo s:lnC:o, S::?hotl'-3 .soC0t;o.~. P,;o::l.imcs SUl, intervenc5." .:.ue rcver,t: ac. ::. rI'. {0 A,iv..; ê.J It.;: • ..: .. '. 

Senac.ore3, te!'31Htr.\M d.e d:veHQ.3 lunt, P;'('<<1ent2 J030 Gou!s'rt. C3!r:- c,to O 'I'.-n:-.He COl'o:lel F:''4:;::'-:~ l1.ll;!ei_ 
p~'e~e~tos da reg'ão d~ V.1;e d,O ?ur- I po Of~""'l'::' P:;:HH'·Õ;><; receber a\'itio I 1"0 do::. San:o.:i, e dá cu~rns p.0\'laGn
guéla e d~ .c::eus afll!~dl~ ( O.:l..L-Ol,1 tD~·.J~lr., F 1:"1c1\;,~ intran~it.ávf'i· tn- t .. :J', lendo Pa,re('::cs jÚi1(J.c:.v~i~ ~C~ 
d? ~? ~ P!aUl, ,em ~,ue mA) {' ,'n';.:\ (~J I C,Uf;'W' H:::n.:m=o. única: fome áb.us- Os 113. 8-B4 e ae5., de 19-63 c;zs Cc;;ni.:;.~ 
g.lRvld:ae da s.tuaç:",o, LeIo c.",e.: L'-: t€c m n,() JL::r.··fWO'; reC-Orrf'i, Cho- b.oes de S€{}'lUai,.,.a Nrt{.';~nL.l e àe Fi 
l',j'Hlm",s: I vendo dl" dê início dezembro. ccnt,J- nanços .. 

.t;J.o Pl"ef~ito ~e São João do Piam: nu!!.: e t~)rre,::,('i:-,!mente, A~raço"-, 5 
i ConheCllllemo prezad:> cce.';tadu[l,- \V3.1d2ffiur 2Vfac- .. {J • Votsçüo 'm t1.U'no único, dO'" Re. 

no acabe telegrafa.r Senhor Presiden.. O~)sel'ya-:::c: Senhor Pres',dente, a quer menta n<J 1.205 de 196" p,10 
te República, ~nfor.pt2n~do ~rej,u~z'?S v~ro~delra slt,uaç~o ~e ca}an~jd~d'!, qual os Senhol'es &na:lOl'es ... • .A.tt~r 
cn.1.!.5ados pl'Opr1ctti.r;.os e'l~e mun~c~plo publIca de urna extema reg1ao 00 ,')U11 Virgílio ,1...fo('r do P'I'B) Baf"OS Ca"" 
vlr,tude inundação Rio Piauí. Encare .. d.o.meu ES}adO, AP~los têm sidO. di- valho (Lider G.a M:.liod<~) e ·Lil1--J de 
ço i~ustre l'epl~~entante bons oficiOs rlg:dos pe·s Oo\'ema~ol' Petrou'o: MaU.;}..; (Ld-er do moto O!l.s pequ~r .. a.s 
sentIdo pbtençao meios amparar sI. Po. t~la ao :Senhor Pres Q€'nte da Re· Rep:'e%nt"lções) solicita.m urgellclR 
tuação atravessa economia esta co.. pública a fnn de que volte, também, nos têrn'o d·o './l"t;.v,.o- 3'>6 nú t, c~ 
m~ma. sa,u~aç~~. Co.sta Neto, pre .. os seus ,í!.lho.': para o !stado ~o Pbuf R-e'/ZimentoSlnten;o:bpar; ~ P~'ojeto de 
fe.to MunICIpal. e t:!ue de o mesmo t.at{U~ell~O qu~ Decreto LeO'l"htti\'o n Q 44 de 1963 u 

, ' mUlto ju.<;taménte deu a c:utrn.s uni. ":' "', ., ' q. e 
Do Prefeito de Clistino Castro: dílded da. Federação atingidas Por conced~ ,anlSuR ~os membl'Os d..'\ For· 
"I.nlUldaç~o rio Gm:guéia caThSan~ ChuVa.,> e inundação. li: o que espera~ ç.a F .wlal do RIO Grande do ,Norte. 

do llloo.l~ulaveis prejm,z(,s. Lavoura.') mo!), nós O!l piauiense.s, do Govêrn'J ti 
totalmen~e d~truidas, cércas roças Federal. ll!!uito bem!) 
an'a·ncadas, casas igualmente destrui~ 
das, outras desmoronando, cl'iàção CO:UPATIECEi\1 MAIS OS SE~'lIO-
perecendo afogada, povo aflito, Há RES SI';N..:'U10UES: 
esca.<;.<:ez gêneros a!imentício..:.. Situa
ção verdadeiramente calam1tcu\. Le .. 
vando conheC,ll1Ento Vos'-encia an
gustiosa situação, pedimos solicitar 
Senhor Presidente República e ultilS
autoridades nação as.::istência, popu· 
lação êst.e municípIo. Saudações, Jo· 
/lA Sil~'a Martins, Prefeit.o Mun'cipal", 

Do Prefeito de Bom Jesus do Gu.r
guéia; 

"Em meu nOme e do povo bonjesu~ 
ense, apelamos digno representante 

Dinnrte ~larlz ) 
Jefferson de A~uillr 
VaEcCncelos Tôrres 

~ Atollm Ar.hOJ. 

Nã9 2-1 mais oradores lnScritoo, 
Nada m!l.ls h~vendo que t.ratal" vou 

encerrar a scsaao, marcando outr"
p€tra amanhã, com a se-guint-e 

vOSSa vaIio.~a colaboração, junt.o pO·, Sessão 
deres competentes sentido oonsegill
rem auxílio urgente -vitimaa 1nunda.· 
ÇÔe3' jamais verificadas 1':0 Gurgu~ia, 
que dizimou completamente laVOuras 
município, fe~tas em suas margens, e 
grandes rebanhos, com prc:pa.ga~áQ 
epidtmi.1s cau.<:ndoras várias víf,imas. 
Encotltl'.::uno~nos oo:nplctumente 'isc
lado~. }'Cm qualquer espécie ccmuni
cações. S't.uaçúo mais que an!Yustio
sa, sem indíCiOS atenu'lção até pre· 
sente, com prenúncio .'ler pr,vo êste 
município e demais zont's gUl'guéias 
levado à mi~êria e completo desam
paro, Saudacões. Albértco C03ta- Ro. 

ORDEl\I DO DIA 

de 19 de fevereiro 

(Qus.rta-felra) 
de 11164. 

sal, Prefeito Mu.'1fclpal". 

Do Prefeito de Corrente: 

"Fcrtes agu!lcell'03. grande inunda. 
ção destruindo casas, propried~des e 
plantações, causando sérios prrjufzos 
nosso municipiO. ApeIamc.:i nobre 

'Votação 

1 
Vow.çtl.O, em turno único, do P]"o~ 

jeto de Decreto Legislativo nl) 29 de 
19-63 (ng 23*A 3, na Casa de origem) 
quo ~p,'ova o Acôl'do Básico de co
operr ... ~:;:, Têcnl.~,:.\. entre Os EstadOs 
Un U:03 do Brnsi! e Israel concluído 
em Recife, em 12 de março de 1932 
tendo Par((..?n~3 favoráveis sob núme, 
ros 793, B()O. 801 e 802 d~ 1963 das 
Comis::ôEs:' de constttulçao e JuSti!;t:t; 
de ... lelaçóes EJ:teriores; de Educaçt10 
e Cult'ura e de Finanças. 

2 • 
Votação. em se-;undo turno, do Pro

jeto de Lei do S{'nado n9 4, de 1960, 
aue autoriza o Pod-ltr Executivo a &m1 .. 

Votação, em primeIro turno, do 
Projeto de Lei do Senado, nO 83 de 
1963 (de aut-oria do Senhor senádOl' 
Arth!lr Virgílio) qUe di"'põe sôbre in 
deruzaçã.b a ser concedida, em c:.<::o 
de re$ci.sáo do' contrato de trabalho 
.:,;em justa cau.sa, antes do empre--aado 
completttr o período de doze meses 
de $,erviço, e dá outras providências 
tendo pareceres sob Os ns. 743 e 7-:M' 
de 1963, das Colllissõe-s de: Consti~ 
tui'ção e Justiça., .favorável com ti 
emenda· qUl oferece de n Q 1 CJ e de 
Legiüaçâo sochü. favorável ao prOje. 
to e à- emenda- da ComIssão de Cons. 
titUiçã.o e Justiça .. 

7 

Vota.çã.o, em turno 11nlco do Pro 
jeto de Decreto Legislativo' n\! 14 de 
1963 (1l9' 6~B, de 1933, na C.1Jna'ra), 
que a1)rQva Q6 textos da Convenção 
relativa a proteção dos trabalhado. 
res contra radiações ionizahtes ado
tnda pela Conferência Interna'clonal 
do Trabalhv em Genebra, e dá Con
venção }'lara revisão pal'c1al das Don. 
vençóes adotada pela mesma Con
fe!ência, tendo 

Pareceres jotmá'Veis, 
842, 843, 844 e 845, de 
mis.::ões 

sób nÍUller03 
wa3, das Co 

- de Constítuiçao e Justiça; 
- de Legt87ãçdo Social; 

- de Relações Exteriores i ~ 
_ de SaÚde. 
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8 
Votação em turno único, do Reque ... 

l'imento nl! 4, de 1964, em que o Se .. 
nador ,vasconcelos Tôrres !Solicita 
transcrição dos Anais do Senudo da. 
carta pela qual o Senhor Presidente 
da República convidou' o Presidente 
da República Fra.l1c~a para vislt"t 
o B'ra.sil, e da resp:.:ctiva re,pm,ta, 

9 

Vo!2ção, em t.urno único, dCi !;r.. 
querimento no 3, de lrS1, p::!:.:} G:J 1: eS
Scnl1ofe.3 €.el".udorcs Vu.sCO:;~l;O~ ' . .)0'-

res (Vd{'r da 11,1011::1, em ~'{...,.c:,,) 
Sig~fr;,,-c!o Pa-che~o (Líder do P~ .. )) 
em CJ:erCC10) e Aurélio Via:J.na ,L.c.-..-
cH> Bloco das Pquenas Rep;'('~':ll. '1. 

tÓPS em ex~~'cic;o) .sol1ci.tam u!"Z\.':1C,a, 
no,3 têJnlc,<; do anigo 323, 11,' G C (o 
I~e",.m,;,:~\:.> In-:.t;:no-, pz:.l'a o P.c:;;:J tle 

... 

L:': da C':l:!::J. nO 121, de I~':;:l. que 
disp{;e sj~l"l' a re;nun:!rr~;;'3 de P '0'" ""
fi",i!):)',' d!p~om,,-ço..: t'~n' En:;~n~;.n..\., 
Arqult.etura e em Agrc .... l!)::tl.4d. 

10 

Votação, em pl'inl~~ro turtlJ. /l.1 P:o_ 
je4J de: Lei do Sfn.::.do, n\! 137, de .. 
1963, de autoria do SellhCr ~,:-n .. til~r 
Martins Júnior q\le eutor;~;a -e i'0~ ":1· 
Exrcuti1:o a emitir sdos CJm"1Uor.lti~ 
vos do -centenário da N,sG:::la,:Jo Co· 
me:c~al do pará, tmdo pi:ir('cé;'t:.~ lu
\'ort,veis sob OS ns, 753 (: 759, d.~ 13J3, 
d·as úomi8~õe5 de ConstitUlçào e JJ;j. 
Uça e de Finanças. 

11 
Vots.ção, em turno único. d~ Pro· 

jEt-o ~e Rt~:.Olw;ão r:Q 1, de 19tH, de 
autona ee. Comissa<> Diretorr, qt.le 
a'PQ~enta. o.. Taquigrafa-Revisora, Al~ 
cinda Trivclino, no cargo de Dire:ola 
PIrl, do Quadro da secretafla do ~~~ 
nado Fedel'3.1. 

12 

Vot~çftO, em turno único, do PfO· 
jet-o de Decreto Legislat1vo ll9 ::lI fie 
1963, originário da Câmara ?o.; llep\{. 
redos (n9 167·A 62, na Clt&a· de ori .. 1 .... 
gem) que aprova () texto do AcôrdC 
que institUi o Centro LatinoAmeri. 
cano de Fisica., assinado pelo Bras!.: 
e yárioa paise6, no ~lo de Janeiro, a 
26 de março de 1962, tendo Par..:ce 
res tavorá-ye1s sob ns.: 019, 820, B::n 
e 822, de 1953, das Comissó?s: de 
COnstituição e. Justiça de E::l\leaçÜO ~ 
Cultura, de- Relações EXteriores e de 
Flnnnças. 

13 
Vota~ão, em tUl'no único, õo R{' .. 

querimento n,9 6, de 191H, pl'lO qual f) 

Senho'r senador Melo Braga ~pliClta 
a transcrição nos Anais do E\enqd-o da 
deckl:ação te-Jta pelo Gen r&l A:b no 
Silva, Presidente da Petl'ob:i, n .. !\., 

em caráter oficial e publicada em :ti 
-de janeiro do ano em cursO, 

14 

V~-r~j em turno único, do p, ..... 
querimento n9 7, de 1331, pe;o C],;.n! 
o Senhor Senador Mc:o Br<:gil ,~{.;i· 
cita a tr::1.Ilscrição, no" ! .. n:l<; ·.0 Se .. 
nado, de entn:;v~~a d~ 0-'..:11:',' ,; ;"1',.:1-
no S.i.lva, P~'esidente da P('t~o;,;,·t· 3 A. 
publicada. em 25 de J.1neiro do rno 
em curso, 

Está enc'erl'ada a Se"'"c;.o, 

"Levanta Se a Se~séio ás 1i1 hO
ras e 10 minu.ios'·, 
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SENADO FEDERAl! 
COMISSõES PERMANENTES 

• AGRICULTURA (7 ,Membros) 
TitulaJ'es part'dOS"] Suplentes 

.'Eugn'o .Barr0.3 PoSD I. Attilio Fontana 
I V .ce~Pl'esjdente) 

.JC:;é Felicbno PSD 2, P.ed~o LudovÍco 
Nekon J\1acu]::'n O:cem·iadJ) i?'TB L Aarao Stelnbruch 
Dix-Ru.t Rosado PTB 2. vagc:> 
naul Giubert PfB 3, Vago 
Lopes do Costa L"'T..N I. Daniel K:-ieger 
...t~n~ôn.o C:1r:cs "!..Jl>~ 2, João Agripino 

<Em 12 de deze mbro de 1963> 
~ecre~{ll·_O, AuxilHH Legislativo, PL-9, José Ney PaSE(JS Da.9t<>.3. 
Bl:i.Ll·ÕI; o Quartas-tel:-as· as 1600 boras. 

~QtaO; Vaga a Pteridénc~a, 

tONSTlTUIÇÃO E JUSTiÇA (11 membros) 

r 
Victorm0· Freire 
Lobão da Silveira 
Slge~"'!ldo paehecc 
WIlson Con~'alve5 
Lt'.Le NetJ· 
Argo de !<'tóueiredo 

Bezerra.. Neto 
Dlx-Huit Rosado 

FINANÇAS (15 Membros)' 
ParHios 

PSD 
PSD 
PSD 
PSD 
PSD 
PTB 

PTIl 
P'l'B 

suplentes 

1. José GUioma:rd 
Eugênio Barros ' 1 

3. Menezes Pimentel 
4. Attilio Fontana 
5. Pedra Ludovico 
1, Nelson Maculan 

{licenciado) 
2·. Lino de Matos 
3. Amaury Sil\.'a 

flicenciado} 

'1ubstttu'ioS J 

Pessoa 6z Queiroz PTB 4. AurélIo Vianna. 1, Ed, Le"Vi 
José Erro irla PTB 5 Antônio Jucá 2, Melo arag~ 
Dalll€l Krlegcr I V"ice-Pres.) O Dl'l 1.· A'dolpho Franco 
Dinarte MarIZ UDN· 2. Eur~c:> Rezende 
Irineu Boanhausen UDN 3. João Agripino 
Lopes da CGsta UDN 4 _ Milton campos 

T:tulares' PartIdos Suplentes substitutos Mero de Sã PL 1. AloysiO de Carvalho, 

'Jefferson" de Agub.r· 
:auy Carneuo, 
Lccrb.o da Sllvelra 
\v.lson GcnçaJves f 

V.ce-presídente) 

P'sD 
PS.0 
P6Ú 
PSD 

1. Menezes Pimentel 
2,- Leite Neto 
3 o Benedito Valladarer 
4. Aarão steinbl'uch 

Jo.:;aphat Mannho PbD;;. Heribaldo Vieira 
Am~ury Silva \tcenciadO) ?l"H 1. Arg. FIgueiredo - Melo 'Bragr 
Bezerra t\ eb PTB 2. SílVlD Péricles 
AnuI' V.l'ci1JiO F"r.a 3, Edmundo Levi 
A:DVS:O de Carvalho UDN 1. ·Afonso Arinos 
EuilCO Rez"nde l..,lL)N 2. Daniel· KIleger· 
t\.'Iilton Campos IP:'esldente UDN 3. João Agdlpino 

Secre~:l~,(.. OfICIal LegislatiVO, PL-8, Ronnld::r 'Ferreira Dias.,l 
He1.1UlS'!.~. Quartas-feiras às 16,(,\() horaS, 

Titulares Dlrehlra 

AUl"ô MO\.i"ra Andradé Pres. FSl) 
C::tfl},lÚ \\o;uel":-a da Gama P'!'I.{ 
H1..1l Pulmeira - LD;.:j 
Gllberto Marmhe PC;lD 
Ad'llbertD Serta. P'l'B 
CaUete Pinhe.lo Pl'N 
J;J("l.1t!.:n pa;ente l1D.:-t 

<! ... ,·GU'ctv Mondon· PSD 
- -Va.-;conce}Q>S rQrr~s P"l'Tj.· 

Sec:Ná~,o; Dr. Evandro l\1.endês Vianna, 'DiretorGeral. 
:;i.t;U1UÕt·b. Qua:ta-tenas às 10 hor~s. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 

Mel1!!zes Pimentel 
pedrQ Ludov:co ! Vice-Pre.s.) . 
L\n~ de Matos IP:'esidentel 
Oscar Pa.FSOS . 
D1X-HuH Rosado 
Dlnnrte Mariz 

Part!l10.s Suplentes 
PSD 1 Fil!nto Muller 
P8U 2. EugênIo Barros 
PSD j He.ribaldo Vieira 
PTB 1. Aarão Steinbrucn 
P'I'B 2. AntôUlo Jucá . 
UDi'l 1. Lopes da Costa. 

SCC!'etáI1o; Auxiliar Legislativo, PL-I0, CId Bru.gger, 
Reuniôí,.s: .Quartas--feil'as às 10.00 hJl"as. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9- Membros) 
'l'ltulares Parcictos SuplenteS 

Ruy Carneircr IVicP,~Ples:) PSO 1.. Leite Neto 
Wa1fl'edo Gurgel PSD 2. Lo'oão da SlJv-elra. 
Jose GUlOmard PSD 3. Eugenio Barros 
~au1 Giuberti ___ . PSD 4.' Júlio Leite 
Vivaldo Llma IPres.) PTB L Aurélio Vlanna 
AmaUry SilVa llicenci.ado), P'rB 2'- Pessoa. de Quel:oz. 
Heribaldo Vieira unN ª. Antõnio Jucá 
Eurico Rezend~ . UDN 1. Lopes da Costa 
Antônio Carlos UON 2. Zacarias de A.ssumpção . ' 

Secretária: aficml Legislativo, PL-7 .. Ve:a de Alvarengã Mafra. 
Reumõt>s; QUIntas-feiras às 16,00 rorãs: 

P,OLiGONO DAS Sl!CAS (7 Membros) 
\ 

Titulare:; Part .... ios 

WiltSou Gonçalves 
Ruy Carneiro IP1°e5,) 
Dix-Huit Rosado 
Henbaldo Vieira: 
tosá Cândldp 
Altrélto V;a.na fVice-Pres.) 
D,r..arte MarlZ 

PSD 
P3D 
Pff,l 
prÉ 
UDN 
PTB 
UDN 

Suplentes 

~. ~~~~!l:~d~to pac~eoo 
s. AI gemiro de Figueiredo 
l .t~:·r:.on de Melo 
5 Júlio Lelte 
1. João Agripino 
2, Lo pes da Costa 

Secret'\::o. Auxiliar Legislativo PL-9. J. Ney Passos Dantas. 
• P.,e~l11ôe,,>' Qumtas-feiras às 16,O~ horas. 

,REDAÇÃO (5 MEmbros) 
Titulares Parr.ldos Suplentes 

1. Lobão da Silveira 
2. J03e Fellclano 
1. Heribaldo Vieira 
1. João Agripino 

Walfr.edo. Gurgel PSD 
06ebustiáO Archer PSD 

\ 
Dix-Hult R(}sadô rPres.) pT.B 

Eur .CI) Rezende Ul)N 2. Zacarias de Assumpção 

Eecretá:13. Oficial Legislativo, PL-3, Jul1eta Ribeir odos Santos •. 
Rc'm10es. QUlllWsfelras à.s 10 horas, 

,padre Calazans (Vice~pJ:es,) UD~ 

;" Julio Leite .. _ UDN 2. Posaphat' Marinho 

ECONOMIA (9 Membros) 

T:tulDres 

Fllinb Mul!er (PresideD~eJ 
Eugnio Baj':-OS 
Attillo .. ..,ontana 
Jose Guioma.rd 
José .ErmlflO (Vice-Pres,) 
Nelson Maculan ülCeuciaclo) 
.J úlio Lei te' 

50 Ad~lpbo Franco 
Lopes da costa 

Partl.10S 

P.\:i.D 
PSll 
P3D 
P,;D 
PT13 
P'fB 
PTIl 
UDN 
UDN 

Suplente.s: 

1, Jefferson de AgutM 
2. Sigefredo Pacheoo 
3. Sebastião Arcber 
~, Josaphat Marinho 
1 Oscar p~os 
1 Bezerra Neto 
3. Mejo Braga 
1. :\c;sé Cândido 
2. Zacartas de Assumpção,-

PL-10, Cid Brugger. Secretár,ü: Auxiliar Legislativo, 
.Relllüõ~. I'êrças~feira6 às 16,O{) horas, 

. EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros) 
Titulares P;\l°t.1d.OS Suplenle! 

Menezes Pimentel (pres.) PSD 1. Benedicto Vallactares 
Walfredo GUrgel PSD 2. Sigefredo Pacheco 
Pessoa de Queiroz PTS 1. Vago 
Amaury Silva (licenciadO) PTB 2, Vago 
Antônio Carlos UDN 1. Adolpho Franco 
Pedro Calazans lVice·PreS,) UDN 2, Milron Camp06 
Mem de Sá UDN 3 . p...rnon de Melo 

Secretána: Oficial Legislntivo, PL-7. Vera de A.{va·:-enga Mliles. i F 

Rt!unlõ~'s: Quarta.~eiras às 15,00 horas. 

Secret.ér .. a: 'Oficial Legislatlvo. 
l\~un;õe~: Trça.')-fen'8S às 16.0!} 

PL-8, Sarah Abrahão, 
horas. 

RELAÇõES EXTERIORES (11 Membros) 
Titulares P<ir:"(lUS SllplenJes 

Benedicw Valladare.s PSD Menezes Pimentel 
Flimto Muller .. P$D 2. R!uy Carneiro 
Jeffers\l!1 de Agula;- (Pl'oo. j IJ.3D 3 Jose GUlOmard 
Aar.ão Stembrucb PSD 4. Victorino F~eir8 
Pe.:$SOa, de- QueIroz (Vice-Pres) P'l B 1. Al'gemlro de Flgueiledo 
Vivaldo -Lima p·rE 2 Ant-ôlo Jusá ' 
Oscnt· Passos P'l'B 3 Vago 
Antõruo Carlos' UUN 1. Dalllel Krieger 
José Cànd:do UDN 2, EuriCO Rezende 
Padre .Calazans UDN 3. JOM Agripino 
ArnOn de Melo UD~ 4. Mem de Sá 

SêcretárJú: Oficial LegIslativo, PL-6, J. B. Castejon Brar;co • 
~eumões. Quintas-feiras às 15,DO horas, 

SAúDE (5 Membros) 
Titulares 

Pedro Ludo~co 
Sigetredo Pacheco 
DiX·Huit aooado fV!ce·Pres ) 
Lopes da Costa 1 Presidente) 
Miguel Couto 

Suplentes 

p,sn 1- Eugênio Barros 
PSD 2 Waufredo Gurgel 
PD3 L Antônio Jucá 
UDN 1. Dinarte Mariz 
PSP 1. Raul Giuberti 

Secret!Í.,ojQ; 
-Reuni es; 

Auxiliar Legislath'o PL-IO. Eduardo Rui Barbosa •. 
QUintas-feiras àS 15,00 horas. 
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SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
Titulares Partidos SuplenteJi 

José .. Gulomard PSD 1. ltny Carneiro 
Victorino Fl'etre PSD 2. Attillo Fontana 
O$car Pa.ssos PTB 1. Dix-Huit Rosadc 
Silvestre Périeles (Vice-tes.) , PTB 2. Vago 
Iríneu Boanhausen . UDN 1. Adolpho Frane:) 
Zs.rcaias da' AS6WUpção (flres.) UD:.l ,2. Eu:íco Re1:ende 
Ra.ul G!1.1b.erti· PSP 1. Miguel Couto 

1
,2lhor Senador Slgetred'· Pacheco, 
aprova.do em 15 de QeZE!Plb.l'o de 

11963_ 
Membros (õ) _ P.rtldoo 

José Fellclano- - PI>D. 
Sigefl'edo Pac:t't-c..:o (ViceP!. J 

PSD. 
José ErIlúrio (presid~nte) _ pTS. 
Lopes da C:::.stn - DD;';. 
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mero 1.1511-113. do Sr. Senador An~
n.1o Jucá. aprovadO em 10 de :ieze.n .. 
bro de 1963. 

Membros \6.) ,- Partido:. 
José Feliciano -- PSD. 
RUy Carneiro - P SD. 
Ant--ônio Jucâ. - P~i13. 
Padre Calazans - "OD1'1. 
JOSB,phat MarmlN - S.k;fnda-. 

Secretá.r~: Oficial Legisla.tivo, PL-8, Alexandre Píàend~r. 
Reuntô(-'k'. QUintas-feiras às 17,00 horas. 

SERVIÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 

Aurélio Vianna (RelatOr) - PoSD. 
Sec:-ctál'!o: AuxUiar Le;;i.s:s~lY(» 

PL-I0. Alexandre l\í .. rque. de AlOU-I H) p. ma o estudo das Mcnsa-
querque,pMello.. gcns do Pod€r Ex:zcutivo re .. 

Reumoe.s: 2r·s e 4"s fE.~~·as r...s l4 ~ ... + 'REFo"rIlA AD horas. \CrCH~es n .\. ... 
Titulares MINISTRATIVi\ 

Leite Neto (Vice-Pres,) 
Sigefredo Pacheco 
6i1vestte Péricles <Ptes,) 
Nelson Maculan (licenciado) 
An tõnio carlos 
Padre Calazans 
;.J'Jysio de Carvalho 

PaJ4:~ 

PBD 
PSD 
P:rB 
Pro 
UDN 
UDN 

PL 

Suplentes 

1, Victorino Freire 
2. B:::ned~cto V,allad~.l'es 
1. Edmundo Le.vi 
2. Anténro Jl'C1. 
1. Dinarte Mari: 
3. Lopes Costa 
I._Me rode Sá 

E) Para efetuar o Icvcntamen .. 
to da PRODUÇi,O rr.ii-!ErtAL 
DO PAiS e estl:dar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua ináustrialização 

.o1": ... :.j:'. por i~c:~e~'f\ c:' C::;n~,-\,\ 
dns Deput:.!dos aprovr-Ca p~lo Sen.(~1) 
em 1.12.10:3. 

Membros (1)) PartiuJIl 

Senl' :i:Jrra; 

WiLson' GonçD!vcs - I".3D. 
Leite I'\ê~'o - PSD. Dec:et·::'ino: Auxiliar Legislativo, PL-9, J. 'Ney Passos Da.ntos. 

R'!uniões: QUR1'tas·!elras às 16,00 bOl·aS. 

TRANSPORTES, ,COMUNICAÇÔES E 03RAS PúBLICAS 

(5 Membros) 

Criada em virtude do Requerjmen~ 
to n9 665~G3, do Sr. Senado.>r. O.3é 
ErmiriO, apr~vad<:l na sessão de 1& de 
set~mbro de 1963, 

Designada em 19 dç setembro de 
1963. 

Titulares PS:tU:i05 Su::>lentcs SU'oSIi,·,.ut{lS FrQ~'tognda em \'irtude do aeq\le& 

JO.:>é Pe!lciano' ~Pr('.') 
.tSebast:.ão Arche1" 
Bezerra Neto 
Lino de Matos 
Il'm2U B:lrnhausen (V:ice-Pres ) 

l':m 
P.,D 
P'l'B 
prB 
U:i)~ 

L Jefferson de Agu:ar 
2, Filinto Muller 
1, Silve-.stre E'ér!clcs 
2. l\~i.6Ucl Couto 
1. Zacar,as de A$.':>umpç50 

Sec:.'('t(Í.n); Ol'icial Leg;Slativ:). PL-8. Alexan{ü'e Pfacndel', 
Reuniões: Qual'tas-iel':-as às 16.00 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS. 

A) Para Rovisão do Projeto qUe I Wilson Gonçalves - l'SD. 
d f· ·1 PROTE Arthur VirglLo - PTB 

e me e regu a a _ .. : Edmundo Levi _ P'rB ' 
çÃO AO DIREITO DO AU-I Adolpho Franco _ UON 
TOR EurlCO Rezende tVicePlé:Gldeme) 

UDN. . ' 

rlmento n9 1.159-63, do Sr, SeoJ.lÍor 
lVrilton Campo.;. a[.::,oiaco na sc~ão 

I de 10 de dezembro de 1963. 

I Membros 19> - Pared(ls 

I JOsé FeliClallO _ PSD. 
! Attillo Fontana - PSD, 

I 
Eugênlo Barres - PSD, 

_ JOSé Ermirio (Relator) - l'TB, 
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga _ l?'l'B. 

i Lopes da. Cúst a - UD~~. 
! Mllton Campos (p :esidente, 
IUDN. . 
, JúlIo Lc:te (V:eePr.) _ PR 

I Secretárlo: AuxUiar LegLSaH;JvO 
PL-IO, Alexandre Marques de Al:JU~ 
querque Meno. 

ReunJões: 5~s feirafi às 16 horns, Cria.da. em: viJ:tnde do Requenmento I Josaphat MarinhlJ - S/l~enaa. 
n\l 480-62, do sr. Senador Mllton SecretárIO: OflCial Leglslat;vo, 
campC6. aplovado em 20 de janeso PL~6, J. B, Castejon Branco, 

F) Para es\udar a situação dos 
Para o .",tudo dos efeitos TRANSPORTES MARíTl-
da INFLAÇÃO E DA POLiTI- MOS E FERROVIARIOS 

<te 1062. I 
. DesIgnada em 22 de novmb:l'O dei C) 
1962. 

Prorrogada até 15 de de:reDlbrQ (te 
1963 em virtude do Requerimento nu~ 
mero 793-62, ap.:-ovado em 12 de de
zembr-o de 1962. 

çJrnple~ada. em 4 de janeiro de 

CA TfllBUTARIA E CAMBIAL Crl d . tud d· 
SõBRI' AS E"'PR-SA a a em Vlr. e o Reqll'r.",e:>-

. - ovo I< S FRI-I to n' 752-63, do Se. Senadol' Jo,é 
VADAS . Ermírio. aproyndo na sesstio de 13 de 

novembro de 19ti3. 
1963, com a desjgn~ção dos Sen.avl'e3 Criad:;1, em virtude do Req'JEr!!Uen-
Senadores Vasconcelos Torres e to ~'.) 531 w (J3, cIo Sr. Senador GOUVffi Designada em 13 de DIJTem.:oro de 

,963. Edmundo Levi. VieL·a. apl'cvaao na sess5.0 de 2 de 
Prorrogada até 15 de dezcmbJ o ôe 

Dc.:nguada em 8 de a"'osto de 1$83 1964. em vírtude da Reo.uel t[n~llto 
'" , nO 1.162-63, do Sr Senadpr JI.1!.io 

a~êsto de gS3. 

Sigefl'edo racheco - pSD. 
Atg-" ...... 'lüro de F~gu~::-edo - ~TB 
Edmundo Levi - PTB. 
Adolph:) f'ranco - UDN. 
João Agtlp:uo - UD~. 
Aurélio Vianna ~ P-SB. 
JOSr..phílt l'~arinho--- Sem le.3'f'Ll.ia. 
Deputadas: 

Gustavo Cap.anema (Presidente) -
PSD. 

.Aderbal JurtIna - PSD. 
Laerte V,e.I'tl - UD!.\1 \S1Ibst.t:u·dO 

pelo eputado Arnaldo N:;gUCL:'J. t. 
Heitor Dias - OD))', 
Dot\tel de .'\ndl'ade - P'rB. 
.Arnaldo CereJeira - P:::i? 
Juarez Tá vara _ PDC, 
Ewaldo Pinro - MTa. 

COMISSõES ESPECltUS 
PAI~\ O ESTUDO D~ 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUICÃO 

I) Projeto de Emenda .. Cons
tituição 1,Ç 4/61 

(QUE DISPOE SÔB!!::! V'EXCnmN
TOS DOS l\"lAGIS'ITw:\DOSJ 

Eleita em 27 de junho de 1961. 

Pronogada: 

-- até 15 de dezembro de 1962 p(l~O 
Requerimento eCO~61 apr, em 14 de 
dezembro de 1061,-. 

- até 15 de de-zembrc de lOfi3 pelo 
Reque-:imento n9-l)::!, apL em 12 de 
zemoro de lS~2, 

Prorrogada até 15 de dezembro ~ 
1%1 em vlr\,uue do. Requenmcnto DÚ-
1Ot',;;O L Hl3-6d, do 81'. Senado:" MCl'~~ 
zes p,imenteJ. ap-:ovudo em 15 te ('e~ 
"'óe;;;'l'::'~'{J de 1ne3. 

,Membros 17) - Pa1'tid~ 

Prorro[!B.cta em vlrrude do Req{1eri~ I Leite, aprovado em 10 de de2eml1'o 
mentD li) 1.1Gl, de 1963 do S'erH1Ol de 19:62. ~ : 
Senc.c'or }\.ttCo ll'on!a.lla. apro ... a.:io 
em 10 de dezembro de 1963-. Mcmbr?s '5~ - P"Jt'dos 

- ate 15 d.: dezcffi'Jro rl~" l.'):;~ C.I'!') 
Requerimento 1.130·63, 3p:. em 16 'lo 
d::-:cmbl'o de 153:-l.. 

G:lbe.to MJ.rinh'l - pSD. 
l1cnez2s Pinl-en:el - PSD, 
Heribald:) Vi~jra - DDN. 

'~,:'l:ton Crtn:P:;Js - UD~.J. 

lIembros (5) _ P31'tidos Attll:o Font1.na - PSO 
-'tW','o Stgefredo PJchecJ - PSD. 
.Q Pvnt:ma - presl.deut~ Jose Ermírio _ PTB. 

P$D., Irineu Bornhau.~(!n _ UO~. 

I Comp2e~uda cm 29 de O:ltnU:o de 
1 1962. 15 de maw de HHi3 e 23 de at,;'Ú 

de lf:53 , 

V ,'sc:m~.2!cs Torres - FTB 
E~nlUndo LeVl _ P'I'B 
A:'~p'si:) ÜI.! Carvalho _ PL. 

j!O~é Fl:'l;cJallO - <Vice·Pr.) Júlio Leite - PR. 
PoDo . Secret1t'io: AuXi1i;.u- Lé'rlJ1,lj'l~ Jefferson de A!;uiJ.r - P:.3.:l. 

I 
JOS~~ ~m::'lo - Rela~ - PTB. PL~lO. Alexandre M, c.e A. "'l.!fCI.10. . I.,.obão da l:3l1\'cir<l '~3 de aO!'ll (Ij 
M,.p_ .• F .. nco _ UDd.. I 19631 - PbD. 
Aur-.:I o t'.i;;n:t:t _ PSD. RUy Cal'n:mo - PSD. 

" SecretáI'i.a: Oí:c;a.l Lf"i!)!ath"O C) p' . .. Bened~cto VaI:~d';:'l'ê6 - P8D 
B) Para estuúar a sltUallão da Pk3, Ju~". R;h'.rQ doe sant, , ara o ~·::tvdo da slu'açao' Wll,on aOI1",l"e, 123 de al>-oI de' 

C.;SA DA MOSI)A I c • do .CENTRO TÉCNICO DE 19ô31 - PED. 
AERON~UTrC}\ E DanlCl Kr.c;;er - GDN. 

Cr:sda em v!rtude do Reque,I.';1Upn-' D) Farol estudo das causas que • J'i - DA ESCO- Lopes da C::;sta (29 de Jutubro de 
to n- 501-63. do S ... Senador Jew,,-I dificultar" a PRODUÇÃO LA DE EfJGENHARIA DE laS21 - UDN. 
IW~ d. Agu;a', apl'ovado em B "0 AGRO P<=CUARIA e suas re- AERONAUTICA_ DE S JO- Milíon cainpo.s (V;cc-P'""lden",J 
agLStO de laS3, Deslgnaaa em 2l:1 .:le '- SÉ DOS CAMpo Herib:lldo Vieira - UDN. 
agêi.t.o de 1963. percuss.ões negativas na ex- '" OS Rui Palmeira _ UD.l'f. 

Prorrogada at.é 14 de março de 1964 poratção Crlada em vtl'tude do Requel'imell- Silvestre Periclcs (23 de a.oril ó,e 
(9{l d.as I em vh'tucte do ReqUer'meu-., to n9 768-63, do Sr. Senador Padre 1963) . 
;~ff~~~l;r~/'l~~i:;: ~ro~a'do~~~d~~ t ClÍada em vIrtude do Requerimí!n_ CaJazaIl6. aprovad:) na sessão ::l8 13 B~rra Ne,lo (23 de abril de 1953)~ 
de dezembro de 19ú!!, o 11(9,569-63, do Sr. Senador .1osé de novembro de 1963. - Atum: C ,__ ~ 

~ Erro no, aprovado na. sessão ne "'O de .l'.õ. o eUN - .t' ... .0. 

Membros \7) _ Partidos agôsto de 1963. .. 'yeslgnada em 13 de novembro de Nogueirlt- da Oama. - p'I'g, 
Designada em 22 de agOSto de 19'13 ! 1963. I B9.rros Ca<rvalho - PTB. 

JeI;erson de Agala.:- (Pre.stde::lte Pro:rogada. Dor 1 ano, Em Vlltudé prorrogada até 15 d d em}. d AloysIo de Car\'alho Crfeshit'llW) 
PSD. do. Requ€.l'!mento na 1.19-7-63 do Se- 19M em virtude do Re~uer~~ellt~O nú~ - Aie~; de Sá _ Pt.. ..... 
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"~) Projeto de_Emenda à 'Cons· 

tituição n~ 7/61 , 
l) Projeto de Emenda à Cons

tituição n9 9/61 
- até 15 de' dezembro de 1964, p('lo 

Req. 1.143·63, aprovado em ~() de 
dezembro de 1963, 

Menezes Pimentel - PSD. " ~'. ~;/ 
Mílton Campos - tJDN. 
Heribaldo Vieira. Vice-Presidente _ 

(QUE DISPõE SOBRE AS MATíl- (QUE MODIFICA o REGIME DE 
RIAS DA COMPETIlNCIA PRIVA- .DISCRmnNAçÃO D,\S RENDAS) 

, TIVA DO SENADO, INCLUINDO 

Completada em 29 de outubro de 
1962 23 de abril de 1963 e 22 fle ju
lho 'de 19113, 

UDN, . 
EurIco -Rezende (23 de abri ide 

196~) - Relator - UDN. 
, AS DE PROPOR A EXONERAÇÃO Eleita em 20 de novembro de 1961. 
j DOS CHEFES DE MISSÃO DI- Prorrogada: 

Merobl'OO - Partidos SIlvestre Pêricles (23 de abril da 
1963) - Presidente _ PTB. 

i PLOl\lATICA PERMANENTE E 
; APROVAR O ESTABELECnfEN-

1
',:1:0 O, RO~IPIMENTO E O REA

'l'Al\IENTO DE RELAÇõES Dl~ 
PLOMATICAS COM PAíSES ES, 

! TRANGElROS), 

. EleIta em 4 de outubr ode 1961. 
Prorrogada: 
_ 'até 15 de dezembro de 1-962 pelo 

Requerimento 3C7~6l. apr. em H de 
dezembro de 1931; . 

-. até 15 de dezembro. de 1953 peio 
Req. 1. 139~6a, apr. en\ 1(1 de dezem
bro de 1963. 

c~inp1-iliada em 29 de - outubro de 
1962 e 24 de ab.'il de 1962. 

Membros (6). - Partidos 
Menezes p,mentel - ·PSD. 
Wüson Gonçalves l23 de abril de 

1963) _ p,esldente - PEiDo 
Lobão da Silveira - PSD. 
Ruy Carneiro \23 de abtll de 19\)3) 

- PSD. 
. GUia0 i\londin (.. de outubro de 

1t64) _ p.::iD. 
Emico Re::ende l23 de abri! de 

1963) - UDôl .. 
Daniel Krleger - UDN. 
Milton camp-:::;:; (Vice-Presidente) 

_ UDN, 
He .. 'lbaldu Vic:ra - (ÍDN, 
Lopes da CO.3ta - UDN. 
SiLvestre pj:·,cle, , .... : .. ) - PTB 
Viv"ld.o Limà - PTB. 
Amaury Slh-a (24 ae abril de ~963J 

_ PTB. 
Vaga do S2ns.dor P:nto Fenetra 

(2.1 de 0.,).1'.1 de 1963) - Reta:ol" 
FIE. '. 

Aloy,s'o 'de carvall'~:> - PL, 
Lino de i',I.l.Lc.; -' PTN. 

_ até 15 de dezembro de 1962, pelo 
Requerlmento 603-61 ap':,ovado em 14 
de dezembro de 19tH; 

- até 15 de de~mjJro de 1963. pelo 
Requerimento 782-62 aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1.141-63 ,aprovado cm 
1(,' de dezembro de 19-6-3. 

Jefferson de Aguiar - PSD. . Nogueira da Gama ~ PTB." 
Bal'::'os Carvalho - P'l'B 

Wilson Gonçalve.s: (23 ,de abl'H ele AI.oysro de Carvalho _ P'L, 
1963) - P~D, I RUY Carneiro _ PSD. LlUa de l\tIatós - PTN, 

LobãO) da Silveira _ PSD. . João Agripino (23 de abril de 19(3)" 
GUldo Mondin. (29 de outU.'Jro d I - UbN, 

19~~to-; ~~~'POS _ UDN, e I D::.nlel Krieger - UDN. 
. I. 

Henbaldo Vieira _'o UDN. I . 
à Cons-Membros (1(0· - partidos 

Jefferson de Aguiar 123 de 
de 1963) - PSD. 

Menezes Pimentel _ PSD, 
Filinto Muilel' - PSD. 

Lope.3 da Costa - UDN; Q) Projó10 de Emenda 
abril João Agr~pino 123 de a.bril de ~.963) I' tituição n 9 3/62 

..,. UDN . ' 

I EUrlc:;:t Rezende (23 de alJi,:,ll de (AUTORIZá O TRIBUNAL SUPE. 

Guido Mondin (29 de outu'xc 
1962) _ PSD. 

126"3, - UDN. , . i IUOR ELEITORAL A FIXAR. DA .. 
de Silvestre Péricles (23 de abril, de ; TA PArtA A REALlZACtio De 

1963) - PTB, PL:?BISCITO PREVISTO 'N,s 

Ruy carne:ro 123 de abril de 1263 
- PtiD, 

Dan'ie1 Kr:eger (Relator) - UDN. 
Eurico Rezencie (23' d'e a1:)1'J.! de 

1963) - UDN. " 
Milton campos - UDN. 
HBribald~ Vleh a - UDN. 
RUl Palmeira -UD:-I. 
Amaury S~lva -, 23 'de abril de 

1963' _ P'IB. 
Barres· Carvalho - PTB. 
A:,_gemiro de F~gueiredo - PTB. 
Bezerra. Neto 123 de abril de 1963 

_ pTB, 
Alo"ysio de" Carvalho - PL, 
Lino de Matos _ P)l, 

Nogueira da Gama _ PTB l<::iJl!:NDA CONSTI'l'UCIONAL l\P 
"Barros carvalho _ PTI3.. 4 - A'i'O ADICIONAL). 
Aloy510 de Carvalho - PL. Eleita em lO d8~ julho de 19-62. 
MIguel Couto - PSp" ' 
Cattete Pinheiro (23 de abdI ele Prorog'aç;o: 

1963) - PT:\. ; - ate 15 de dezembro de 1963 p<!!o 
i Req:lel':meuto 78'7-62. aprovado t'm 12 

O) Projeto de Emenda à Cons- ele uezemJl"O de 1962 . 
. ,_ o - fite 1::.. de dezembr:> de 1961 pelo 

tltUlçao n· 1/62 Heqllenrp.e11to 1.14-6. aprovado ém 10 
• r T' ! I de de7.embro de 1963. 

{O"BRU.ATORIED.<\DE DE CONCUP.:- Completada e '3" b'jJ 
80 PARA JNVESTIDUR.4 EM 1968. In .... ~e a '. de 
(.'ARGO INICIAL DE CARREIRA • o. •• • 
E PROIBIÇAO DE NO~\iE.'\ÇOES lVI .. mbLOS - Part:dos 

EleIta em.l{l de malo de 1962. Wil~on Gonçalves 123 de a~!'t1 de 

M) Projeto de Emenda 
tituição n<? 10/61 

INTERI:NAS). ,) - Jefferson d. e AgUiar - PS, 

1963) - PSD, 
à Cons- profrogada: 'Ruy Carneiro - PSD 

- até 15 de dezelio:-o d~ 19-62,- pelo Lobfto da Silvêlra _ p. SD, 
Rcq 785-62 aprovada em 12 de de:;-
zembro de 1962. Me;l1 ezes Pimentel --"' PSD. 

(APLIC:~ÇAO D;\~; COTAS DE IM- _ alê 15 de dezembro de 1063 pelo Lelt·e Neto 123 de abril de 1963) 
POS'i'i.}S, DES'i'I:"-l:l.I),l.S AOS 1'\1U- Req, L 144-63, apro\'ado em 10 de de- PSD.. . ". . 
NiCli'10SI. zembro de 1963. M1I.~on Camp~ - UDN. 

Completada em 23 "e abr',1 de ,'''6''. He! ibald~ y:elra - UDN., 
Eleita em 28 de dezEmbro de 1952. \-l ~ ... Joao Aon (23 d b à 

K) ProJ'e~o de Emei"':da à Cons- - ate 15 de dz.zembt.c de 19'53 pelo Jefferson de Agmar - PSD. - ElU'l~O' R.ezende ('l3 d li d 

pro'rogaaa: ~. M~mbl0s _ ParCWos j _ UDN" pmo e a fil e 1963) 

. .... o 8 '61 I Req. 733-63 aprov3Q"Ü em 12 ae de- 19~~1~~ p~~?alVeS (23 de aor!! de 1963) =-- UDN <.. e ao!' e 
tltu:~;:-o n· ?,embro de 1962,. Ruy CaJ'nelXo _ PS. . Daniel Krlegf?;' - UDN. 

(SóB::''::: -r.:r::>:,::-::_-:..1.l,') .. O, POI! PRO- - até 15 .de dezem1;>l'O de 1934 p .... !o Menezes PImentel _ PSD Sllvestre Pe1'lcles l23 de abrll do 
PO;';'l'.)' I:a ::'::,:,~! • .l:;;!). fi}; l.'~·h~:r.:: Req, 1~142-63 uprovauo em 10 d~ ou- 11'1 C DN • 1963) - PTB, "-

tub"o ae 1963 '" ton ampos - U . NogueIra d G 
DE i',lLj':':r~;) ..c.:,i'l,U..'.IA"J.ICA DZ .. ..' , d Hellba.ldo Vle!ra - UDN. Bar,' a ama - PTB. 
Cl "~'i'';"'.--' U7··])·:J!.;"l':.!'Z, Comp,etaaa em 30,c.e março e EUr,·co· Re.,ende '".3 de .'".,.] d"I' ~ os Car.valho - PTB . 

• »~, ............. .11- ..... • '" l ., ~. 15'61, :cf? de ou;:;u!Jro de 1952 e 3 d , 'V' \O li" d e / 1963' _ UD~. '. ihCl!l e Sa - PL. 
EleIta em 5 d';; outubro de 19:i1. abril ô,e 19-53. . Aarao Ste b h 
Pl'o

rr0
6.lua : lI,lem!J.::Js !161 _ Partidos . JOã(). Agripino (23 de abril de 1%3 . In rue - MTR, 

_ ate lj de dezembr.o de 1952, lJt'iC Jeffers:m de Agu;ar _ P~lJ. - VIce-Presidente - UDN.. . 
Reaue 'snenro 6~'a-6I, ap;·ovad.o em!!I \iV,lson Gom,'ahes .23 de abril de D,an:el Kne~er, -'. UDN. . I R) Projeto de' Emenda à Cons-
de ·jar.Z':n de 1931; . 1963) ..:.. PSD. I Szlvestre Pt'Tlc .. es-- 123 de abl'J] de, t't' ~ o 5/6 

_ até 15 de janefro de 1963, P('IO Ruy Carnelro _ PSD. 19631 - PTE, I '-Ulçao n· • 2 
Reque.imtnto 7Bl-62, aprovado ~m 12 Lobão da SIlveira - FSD. KOJuêira da Gama - PTB ' (DISPüE SõERE A ENTREGI\ AOS 
de dezembro de HlS2', Guldo Mondin l29 de .outubro de 1 Barros CarvalhO"" - PTB, I MUNICíPIOS Dl!;' '>0'°' DA A' R~ 

Alo ,. d C Ih =L a;, ... '0 t~E-
_ ate 15 de de-;:.ernbro de 1964, pelo 10.6'21 - PSD. ~.:o?~ e, arva .0 - L • ,. {iADAÇAO OOS ESTADOS QUA~-

Requenmento 1.14u-63 ,aprcv..lúo em I Mi1t(;m Campos - UD)l". ~UleLo ,VIanna (23 de ablll de' DO EXCEDER AS RENDAS [\IU-
10 de dez-emoro de l!H:i3. Herioa.ldo Vle!!'S - UDN. 19:03) - Re.ato:, - PSB. NICIPAIS). ' 

Completada em 30 de març-~ c:'e I L~pes da CO.Ha - UDN. .. j 
1962, 20 de oULubLO de 1962. 21 de. João Agrip.no 123 de abril de 1963) P) ': P,.ro)e.!o doe Emenda" à COllS-j' Eleita em 13 d,e setembro de lel}2, 
abríl de 1933. - UDN. t - 2/62 PrDrr~gada: 

EUrICO Rezende (23 de abril de I I.Ulçao n· t "' 
Mernbroo ri6) _ Partidas 

Menezes p.mentel - pSD. 
Ruy Came:l'o IZ3 de a!J.:'"H de 19'53) 

_ Pres.dente - PSD. 

1963) _ UDN. I (INSTITUI NOVA DISCRI;W.ISAÇ.\O - .até 15 de dez.embro de 1963. pelo 
Silvestre pêl'icles (23 de abril de DE RENDAS E--M FAVOR DOS Req~~r~e~to n\l 1.147-63' aprovado 

1963' _ PTB. MUNICiPIO&) em "" e ezembro de 1962; 
oNguel'ra da Gama _ PTB. - , \ - ate li> ele dezembro de 1984 pelo 
Barros Carvalro _ PTB. Eleita em 23 de maio de 1962, RequerImento 1.147-6 3aprovado eu:. 

Prorrogação: . 10 de dezembro de 19"63, 
JO.'iaphl1.t Marinho (23 de anri! de _. até 15 de dezembro de 1963 pelo C~mpletda em 23.de abrIl de 1=', 

WB3) .:.:.... S. Ieg,' i -de Aloysio de Carvalho _ PL. Requerlmento 786--62, aprovado em 12 _ Mernbr05 - Partidos 
L!:Jo de Mat3s _ PTN. .' de dezemb-ro de 1962: J~f!el'.son de Aguiar· - PSD. 

LobÊ.o da Silveira - -P.SD, 
Jeffer:son de Aguiul' (23 de ubr!l de 

1963' - PSD, 
Guido Me-ndin (29 de outubro 

1962) - PSD. _ até 15 de dezembro de 1964 ?"10 Ruy _ Carnero - PSD. . 
de Requerimento 1.145-63 aprovado em Ll?ba-o da SIVel'R - PSD. 

{\J) Projeto de Emenda à Cons~ 10 de dezembro de 1963. -. Wilson Gonçalves (23 de abril de 

Dan:e::: Kfleger - UDN, 
Euric:J Rezende l23 de abril 

19(3) - UD:-l. 
Milton campos - UDN. 
Heribaldo Vieira .!Vice~Pre.sldente) 

- UDN. 
Lopes da Gosta - UDN, 
vaga do senador Pinto Fe--relra 

(23 de' abnl de 1962 - Relator,

Oompletada em 23 de a-bril de I' WQ3) - PSD. 
,tituição h<? 11/61 1953, Leite Neto 123,4.63) - PSD. 

(CRIAÇÃO DE NOVOS Membros' - Partidos M~nezes Pimentel - Presidente. 
l\IUNlc;lPIOS) Jefferson de Aguiar _ PSD. . Mllton Campos - UDN. 

Wilson -Gançalves (23 de aO:l} de! Heribaldo Vieh'Q - UDN. -
1953) _ PSD. ".Josaphat Marinho - (23 -t 63) -

:Ruy Carneiro _ PSD, Viee- Pre.üdente - UDN, 
Eleita em 28 de março de 1962. 
Prorrogação: 

PTB. 
Bezerra !'\et-o (23 de abril de 

- pTB. 

1963) - até 15 de de~embro de 1963 pelo ! Req, 794-62. aprovado em 12 de ele· 
Lobão da SilveIra _ PSD. Daniel Krleger - UDN, 
Leite Neto 123 de abril- de 19;::3) Vaga do Senhor Pinto Ferreira. 

Amaury Silva 123 de abril de 
- pTB. 

Vivaldo Lima ~ éTB. 
A!cvsio de- Cô1rvalh~ - PL. 
Lin'o de Matos -. PTN .. 

i963' [,!embro de 19-62.', , 
_ PSD. Eurico Rezende (23.4:63) - UDN, 

(26.4./33) - PTB. 

I'l1EÇO DO NúMERO DE HO)E: CUS 0,40 
Nogueira da Gama - PTB, 
Barro.<; carvalho - PTB, 
Mem de. Sá - PL. 
Miguel Couto \23.4.63). - PSP. 
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'".,.. ._.-
CONGRESSO NACIONAL 

PRESIDÊNCIA 

Em :W m fevereiro de 1964 às 21 horas e 30 minutas 

ORDElIi DO DIA 

Vew ptcs\dencinl <totaT\ ao Pr?,jeto de L-ei nO 2.1S2--.B~60 na ,CâmaJ.'a dos Deputados e n.<l 3J-59 ll~ SrJlfl.Óo, que eS"v!'!.hf'leee 'Prato .para·o Prv\"14 

Illerrto drJS cn:'-go-s públioos (tendo Relatório, sob n,o 1-(14, da Comiss5.o ·MjS'l.nl , 

SENADO FEDERAL 
1" SESS.>:O LE-GISl.ATIV A OnD lNÁRlA, DA 5~ LEGiSL..4.TURA 

ATA DA 13' SESSÃD, EM 19 
DE fEVE.RElRO DE 1964 

PRESIDI':NCIA DOS BRS. MOrRA 
ANDRADE E RU! PAL1\1El.fu!,. 

As 14 horas e 30 minutos acham ... 
.se pl'~entes os. 61'S. Sen.admes.: 

Cattete pinheiro 
Lobã.o da.. SilverJra 
SebastiãD Arc.hfr 
Joaquim Parente 
:Menezes Pimentel 
Pinart-e Mariz 
Rui Palmeira. 
Heribaldo Vieira 
Lel:e Neto 
J'OSa~ha. t Marinho 
Gilberto MarlIlho 
Benedicto VaUad.::u'es 
Padre Ca.lazalls 
~oura Andrade. 
Pet\ro L'ldovioo 
Guido Mondin 
Daniel Krjpger 
Mem <le,sá \l8). 

O üR. PRESIDENTE' 

São lidos 03 ,r;r.Jn:es: I Requerimento n9 15. tle1954 

Re . e t d Inl'o' o-es Solicita, informação ll:J PCltler quenm n O e I maç I. K"cuttvo, Qtra~é, do ~n"i,tério 
N~ 13, de 1964 i do T'ahulM e Prcvidência Socia~ 

I 
~ôbre o funcionam.ento..do HO$pi~ 

Solicitá injUTQlUl,ÇÕCs, ao parter tal do lAPC em NiterDt.. 
Executivo, através do SPl, SÓbre

l 
(Do Sr, VJ!,sconcelrs Tôrresl 

1T .. aSS!lcr-e de tmPos . 

(1íU S'E..~A.DOR lt~-1...~CO:S-CEL05 Sr, Pre&jente: 
TOE.!tESJ i Requeiro, na fo:-:na l't'g"irnt"m ... 11, .&eja 

soliCItada 'ao !I.!mi:;téno do l'r3.c>I:!l.:J 
Na torma regJ.mental solícito ao e Pn::"'}C;ênc.1n, S(."Cial B. te~nte ill-

Poder Ex-ccutivo, .através dQ .servlçJJ fOl'UHtÇ<:tl,: • ,_.. 
de Proteção aos IllQ:C.::', iQfo~ma\õ.e.s - ~-lotn:os pe ... c;; qurua ~~O 1::.1, am
sóbre sucessivos massacres de indíg:e .. da p~to 1\. funcl~~ o llIlP1'OVúiadc 
nas, e d.iferentes regióez Ollde estãJ. Ho~p,tal do M IDS~tu'~ de :l'.I.?",.fILn.
localizadas tr.:tbcs, bem como o iD.. d.?~Ul, ~ Pe~soe.5 fiOS Com2rcl~:?S. em 
teiro teor oa denúnc:a ofícl.al llJlre. Nl,\.erm.. ~ClJl.as Orn:us ce a~.p_?ç:";l? .a1'
sentada .pelo digno e enlb diretor da- 1'as~~~e ~" Sf'lS • a..,.~c.s, J~, 1: .. "end~ 
quela repartição, o san:~..3~a. Noel ~~~~~o c<=rca oe 10 m.iho~ d~ 
Nutcl~. 

Sala das Se' -:óe?; 19 de fvecreiro de 
1964. - Se;:rador vasc'm>celos :a'orres 

Requerimento nÇ 14. de 1964 

Justijicc,:fo 
vinte e cincv mil con:erc:.' ri<l':, con

tribuintes. elo lAPC, resld:êlIl nos Dl!.!
nicipios de Niterói e São G:-nç_:o 
Admitindo-se a. exlstkncla dE' trés de
pendmtes pn.ra ceda um dêJes S:x?9 
10') mil pEL<:OaS prcc!'3ruulo de ass.is-

A lista. de presença acusa O com- Benho-r presidente. tência· méC.c.o-h.o~pit"1..!.nr .do lnst.!-
.,Alreclmento de 18 6rs. Senadores. REgueiro, regiment:(.m::nte. se ofi~ t~ltO. De.ec;as lO-:> mIl pessC'a,s, de 400 
Havendo número legal, declaro aber .. ciem aos 5rs. Min:..sb:os do Trabalho a 2,C!}!) pe:, men0s estar!í:l, no pre
ta ao sessão. Vai. ser lida ao ata. e Previdência Social e Viação e OiJ-rab se!lt·e memento c2l'ecent!--:- de illt::r-

O sr, 2.9 Secretârlo procede à P:lblica., ~a!'a. que ,t::tío.rmen~ as ra- nal~~n!~e h~~~ta~ão existe hc-.c;.pitaJ 
leitura da ata. da. sessão anterior, .zoes do J?B-o .aproVeJliarn~llto de tod-os para a internação, .tE~o entr-tt:l'!lto 
que é .sem deba.te aprovada. o.s maril:.imUS, que _ sel"vmm ~ Em- nio ql'.er di'- que mu't.· ° d;'lhe.;l"o prêsas de Navegaçao de CapItal prl- -=-< -

, SR. PRESIDEZ\'TE.: vado. e qt-,:e tiveram '-S suas ativida~..s ~'o" crmerciários já, néo tmha sido 
inter~ ·d s "''''sto sob o prewxto de pre';)ZXn.l' o 

.hTão há expediente para leitura. ,~ompl a . "'~lJif.al que Q êles deverA servir. A<; 
Sôbre a mesa requerimento que vão Sala das sessões, em 19 de fevel'ei- ('bras do me~o estão ~f'!ldo feita.; no 

-.r lldos nela Sr. l° secretário: xo de .1964. - Aarão S(einbruck. velho e acanhado p",&d:o .da flnti-

ga Mate-rnldade ~1uniclpal de Nileró: 
e ql~ando tudo est!ver pronto Cs vim..: 
-e CInCO' mil aornel'ciáriru a q'Je .o.lW 
:referimo.') e &eus 75 mil de;J.ena..ente.! 
terno 46 leitos à disposl!tâo. 

Mas. seis anos já passaram de-5de 
q::.ze U5 obras tiveram inicIo. Infc:-m!l
ções corre..?J.teí3, não(} contesiada.:; .1')3 

dizem que 7G milllÉ..:ê<') dB cruzeín:~ 5ú 
foram enterra·dos no pa,l'dielro - -f 
nada. ~f' hasp.ital, até 'lDje plir;) N 
·comerc ... -ã.r:os de N.itcrõi e São G..,', .. 
çalo. 

Q~ e-:~r:l~ Ô~S W\,:;ll'i p:..rll t111 
a.b~urdo? 

Salo. das SfP'>ôes - 19!:-4, - Vas
crmcelQs TU:TPS, 

O sn, 'PriE·:{,lnE~i·TE: 

Os, rcq\;('r!mmt~ que nc<:':Ja.':l dt: 
ser lidos n.iD dtpen::em C'e i:,?o.!:...::"";J_ 
to, nem de1iberaç~io co Plrn~hio f'EI
rão, depOis de publicados. d-espa ll.a-
105 pela P1"'e:51dênC:a. 

O SR, PBESf.CEYrE _ O ~-. 1.i 
SecI"itj1':o procederá à leir"=a d!l 
Proj€tn df' R.e~ 'Jucão. 

E' !!-::o o ';.e,;·l!r.~ 

Projeto de Reso'u{)~O 
i\lQ 2, c:~ 1 eS-'1· 

Aliem o cri:, 158 do h.(J,·J,,":f.o 
Intento. 

(DO S.E~ !\..!!C!t V ~"'\.C:';Xt:::.t O~ 
TO:t3ES) 

O Seur.d:l Federal resolv'=: 

Art, 1~ O ll.l't:,",:Q. 158 do Re ,':"«. "'0 
Interno p:t.;:. a :l tiJ!f a Sf'IT~.L,t!~<;. !f c!~_ 
ção· 



$48 Quinta·feira 20 
-=--- . 
Art, 158. A sessão ordinártí\ te'!.'á 

J,nícío M quatorze hOl'as. e 30 l)\Ínu~ 
tos, pelo relógio do Plenário, pl'esen~ 
tes no recinto. pelO rnen(JS, ~ezess6'te 
senactotf·s e durará no máximo .qua~ 
tro horas, salvo prorrogação. CO~'l.S" 
tatada a presença Jeg€ll para é'l.ber\l.1" 
Ta dOs traba]JJOS, o Presidente ~t;oc1.~ .. 
rá aberta a se.ssfio, prOllUrdatlc1Q e 
segllir.te frase.' que' será ollvidQ. de p~ 
pOr todo o Plenário: "Sob a prol.eçát' j 

..de ~eus iniciamos os 1100.)00 t.ra,~a· 
lhos' . ç -

Art, 2<} E~tfl. ReSOlução entr::-,\;\ e:ni f 
vigor na dati1 de sua publicat;f,.o. l'e .. 
vogada.-; P.s d}sposiÇÕes 'em co~lt:âno, 

Justiticatíva 

Em recente deliheração, a Càma:Q 
dos Depútados resolveu que Sllas Res
sões serão ab(!rtas invocan·j\) o Pre~ 
,idente a "proteção de Deus". 

A,Constituição vigente foI elabora .. 
õa s.ob a "proteçã,o d~ Deus"" confcr~ 
me consta, de seu preâmbUlo. E a ima .. 
gem de cristo está introniza.d<l. neste 
Plenário. 

Julgamos deSl1ece~sârias ma:ores 
-conSiderações, t.ão evü1ente n conve
niência e opol'tunidade da Pl'Oposi. 
ção. 

Sala das Sess.oe,S. em 17 (1~ Iev(lrel~ 
ro de 19t'4. - senador Vu,sconcclus 
TOrres. 

O SR, PRESIDE~TE: 

o projet<l que aooba de ser lido, fi
cará sObre a Mesa. durante kés st's
sões, a fim de que os Srs, Senadores 
possam o!erecet emendas ao mes
:mo, 
, Há ainda dois projetos q~le viio ser 

lrdas pelo l{l Secretario, 

S5,o licos e apoiados Cs seguin
tes: 

, Projeto de Lei do Senado 
f ,W 4, de 1964 
, Autoriz'a a Cart,eirQ, de C01:J'fÚ
~ação ào Bãnco do Brasil S. A. a 
efetivar operações de !iltanci~
'menta às Pí·e/ei!.'1ras, lIl:o.dCt1latil', 
tJara aquisiçâo de veiC1!Iús rodo-. 

. víál'ios. 

1) Congl'esso Nac:onal decreH.! 

DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL \ ;:'eçao 11'} 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

I)IRIiITOA· GERAL 

A.LEI!RTO DI'. BRITO PEREIRA 

". .... 00 ... "vtÇ() ·~G PV8LIC:",ÇÕ.:a CHa".' o,t' .I!ç.lo O" ft.O.6.(;IO 

MURILO feRREIRA AL Vl!S FI..ORIANO GUIMARÀe:$~ 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO" 

tio Dop.rtamepto 

8BOSfLld 

ASSINATURAS 

R&P.tRrl~ES • URTICULAltEB FU/lClONJl!IOS 

t'evere,ro de 1964 
'===~ 

de carreamento, ou . seja, não foi ao 
encontro da nece.s.sldade que o Pais 
tem hoje de~ estimar seu desenvolvi_ 
mento atraves de melhotl.:'s e:mostt'a .. 
gem;. . 

?áo comum, também, expressões. 
taIs c,orno: "as, causas detewdna:ntei 
dos dlfel'entes traçados (fenoviãrios) 
na -,~poca, .es~ão, ~ atualmente, supera .. 
d~.s ',e que :em fa.ce das condiçõ~s 
hlstónc.as d~ 11l1pJantação das Si.Ste~ 
n;~ ferrovIatiru;. existem sérias difi .. 
culcIade:'i na sua exploração" (pg-. 31a 
- R-eVl-~ta do Conselho NaciQnaJ de 

\.€COJ10illl,a .--:- março 1963). Não obs .. 
) tante~ o clta?o .órg~o e a moderna 
,té~.l11ca de PUl-nelarnento sácio-econô ... 
1 mrco. sug,el'em fi e,statistica como ., 
elo" (J metodo aproxunaqO de estabe~ 
l~clmen~o. da re1Qção entre as ciên .... 
elas. ~Cl(ll.s e as naturais (Análises a 
ProJeçoe.5 do Desenvolvimento Ec:ona .. 
mIco - CEP AL -=- ONU -.: pubJjca .. 
ção de 1956 119 ElON 12-363) , _ 

A..."'-<;:~m sez:do, -- e' como leglslaçãOo 
e1.n. VIgO!' na? disPõe wbre ,est.a' ma .. 

fl CapitaJ , Interior Capa,J I IAtfria!" tel'l~ ,Que, a!em de ser uma ekopeciali .. 
Z..aç.ao, elW.Q,Ye categoria,a e obietivos 

!l.mestr. ....j._ .. _,o.. ,Cr' 1S0,80 Sem.~tr. • .'. ~ .... '.0 _. Cr$ 89.00 do poder .nacional _. Jlll:lg'liullhOl' 

CI,1t Bit nn A Cr$ 7.c,Ot\ qUe a ela.ooração ·e.statí.st:.ca -' den .. 
~n" • I .• r,'_' •••• , ••• o • .. ;;zv,vv no ..... o •• ~ ••• ~... .... "V tro. de um:. Slstttma de cont'alJiltdade 

I Exterior sCCtal que VIse ao aumento do ('o1lSu .. 
." ' mo do mercadO; interno .. brasile-iro. __ , / 

lU ,_.,fq' _ ~ .. I .. ~ Cr' t36.00 A~o U'I............. Cr$ t08,OO mereça. n~va regulament.ação técnica 
• 
________________ -'--__ -'-____________ e outra dlmellSão POlítica como a d<t 

presente projeto. 
- tx.a.t\uadas •• ,ara o .:r.tertor. qua sorio umprG Inuais, u 

•• 'llllturtlll l'0dtr~ ... lo' tolúar, em qUllqutr êpOCi, por seis me", 
Q" i:La. (lJlQ~ 

- A fim d. JlDssil>illt.r 'I -r.m •••• d ... lor •• -,colII"anllado. d. 
81clutlliDlentos quanto 'l &u$. apUcação, lolicitamoB '6em prllJer6noia 
.. ,rlme,li!a por meio de Cheque Ou vale postal, Imitidos I lavor do 
T~,o"reirQ do D.parLamento cio hllpren •• lIaclonal. 

- Os iuplemento. ia e4içãt. dos órgãos ol1clals .trllo fornecido. 
lOS assinantes eb.mente wediant.e soliciucão. 

-- O cUSto 'do númeN\ atra •• do será acro.cido •• C" 0,10 ., pDr 
,turcjcio deuotrido, cobrar .. 10·6.0 ma.ia Cri OJG. 

Sola das S~sões. em 3D de ja-ner'O . 
de 1964. - Va.5'concetos Tàrrcs. ", 

. 18. Comis~ões de Constituição e 
Justiça e Ftnanças~ Com1w,icações 
e Obras Públicas, , 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO NO 430, DE 28 DE Dil:. _" 
ZE:MB'RQ DE 1961) \ 

"institui o Conselho Nacío1Ul'
d~ ?r~usportes e da oulrU!; pro.. 
mdenctas".. ,:r 

.0 Presidente do Conselho de Mi. .. 
-nu,'tro.s. 'llsando d-as atribuiçõeS ~UEll 
lhe confere o art. 18, item UI da 

- • E1menda C011stítudonal n Q 4 de 2 de-
De fato, com 'os pequeno. recurSO. Proieto de 'lei do. S·ehado setembro <le 1961, decreta: 

de qlle dispõe a' nut.ioria. de rJOSSa~ N0 5, de 1964 ,Art. FI ,:Fica instit.uido no M.inistéc 
tomunas, impossível se torne. a e-xe- no da Vja.ção e Obras Públic-a.s o Con .. 
cução -de providêllcias - cOlllpreen- Altera 1lbrmllS de'';zaboraçtio tS- selho Na.cl<)1~al de Transportes CCNT) 
<lidas no campo da oomvetêncía mu- taUstica~ do Sistema. N«cional 'le com a fmaIIdf:.cte; . ',t 
n~Cipa.l- j~lg8das inadiãl1ei.s e,dE' Slg- T,ransportes e dá outras pr()t1td€í!~ 1-;-: estutilll: e pl.'OPPT a definição da. ," 
l\.lfica,ÇãQ vltal ,p..'na 03 destlllD.'3 do ela,s. polltlca geral de tram;portes do Pais; 
MunícípiO. Ir ~ estud8l' e propor a coorde .. 

'A~t. lU E' a Cartelrn de Coloniza.- O CQngteBso Nac:onal decl'~t:1.: n.ação doS investimentos federais n .... < 

.~~ d Ba B Nessa. ordem de medidas, !)ede ~r ''"t d' ~ 
!o'<1V o nco do l'D.sil S .. '\. auto.. Al't, l' Ac'."sce-u'te-se ao .r'lg' 1", ~= ema e .. ransportes; , ' .. L 
r" "d f t· incluída, ,com destaque. a pertinente \;' v \ rlI rec d ' z« a a e e l"a1' operações de finan~ ,. )'("In IV do Decr"to n' 430, de "8 d, , _. ome-n "aI'. a orlentação a. . , t' P [l. Construção de t.rêchos rOdoviaIlo~, "- .... - - el e Id' 1 
Cla1l1en o as refeituras M'.ln~c1p~á<; d - . dEzelnl::lro.de 1.961, que instituiu o Can .. See] s gt'ê' ",, pe os orga~s, federais COm 
par!l aquIsição de máqujnas rcdoviá~ liz-andQ os set~res de pro uç?-o U1Ul',1- selho Nacion03.1 de TrB.nsporte 2S se- n'Pe l~C a em materna. de tl'(l:ns-
1'"i.a.s. . cipal. , . .. , . 'partes ,Yifíando: '. 1 
~ . A aauisição· de maQ.uinaria pelos gUlflte.<; almeas: 0:1 â exploração econômit'a de ca-' 
.i-' iParâgrafo único.' O fJnanciamenta Munic'Í?lOS-, peJo progressivo e alto (l) o prazo de publicação da,.<; f'!sta- da. um; . J 
-de qUe trata .êste artigo, QUe .será custo que a mesma alcanc.n 110 Joel'- tisticas e!emmidas pelo conselho Na~ .QJ ao planejamento de Seus invéS~ 
aIDQrtizado no prazo de 10 (de.'J) anâs, cado, se torna Ünprahcável. crw.lld'J1 cional de Transporte não será SI.1Pe:- ~~ent<.i5. inchlB'ive cdt-élio de Pl'1o--' 
contados da 'data de lavmtu~a do re.";- em consequência, .;;ituacões de deses- 1'101' a um (1) ano. a contar da do.ta t 1c1aue.; . 

. pectivo contJ"&t-a, terá como garantia pêm para. tiS' poptllações in~fll'iOl'anas I do término do ano fLs.ca.l próximo pos- . C) a cl)l?rdenação c.éc!1!ca dos di .. : 
8- quota do impôsto de C012stJ.m-a de- e, ao mesmo tempo; sêrios entraves, aI') sad.o; /' - "Vertes m~l,~f, ~ ~ { 
"Vida ElO MunicípJo contrata.nte. W"ao~re~so de nu,merosns :regiões dO)1 ~) os Q.uadros es'tat.ístic,os conte-rá.t." teg.:a;à eÍlclencld-. na operaçao. d~ S:is"'i 
~ Art. 2n Somente as Pre!e-itur6S de' - alem do<s dados qu~ permltam fi al'la- lV _ levantar 'ou consolidar anuaI~ 
Arrecadação municipal não superlOf 3 A so1ução' que o presente 'Pl'oieto lli::,e Ou <;) ~stab:-leclmento d~' perspec- Jnente, a5 E'.'itatisticas e conta~ nacio-... · 

",pr$ lOO. 000. OCO,-O~ (cem rulIh6e,,> de preconiza, ao ~ e.st-alJelecec faC1Udade.s tü'as de cre.scllllento. dp SIstema. de pais de t'ra1lspol't.e. esp~ialmente em 
crUZeiros) PGderao benefíclfu'_S-e do parra aquisição de máqui.nM rôi.lovVa.- tmnsllorte e .suas proJe~oes 110 mcn:ca- re)açiio a: ' J 

do disposto lle.sta lei., rias, além de atender, de imedhl'w. aOs do interno 'j:n',asileiro, os íúd:ces, coe- a) b'ãf€go: i 
t.; Art' 3Ç1 O Ban d B "1 S recla:rnos do problema econõmko, ofe- ficiente$ ou cifrAs que. retJrf'.,3e~te-})1 b) re2ultados técnicos e financeiro; 
·t.:reser;ará 'p') co o r~l '. A. reço, mediante, oportunidade"a \una, exp1'l:citllmente .. o - tl.'ech~ da \'la,. a àa, úperaçiw-óe cada meio de üa.ns.: 

" e o »!.enos, .Cl:! •......• re-vi"ão agráriat pOis incrementarã a na,tureza.' da ca,rga, O sentIdo E! a· 1:t:-. -porte: ' , . i 
~15~roO)OOOdOOO,OO (~mcD bllhoes de ~l'U- construção de rêdes rodoviá::i.as"- tensidade ÚQ íIuxo d-e transporte (OL'I- c) custos totais de opeI'aç.io do sis ... ' 
r-; ro~. os reC-?l~OS anuais .d~strna. permitindO Q deslocamento de popn~ !geUl e o destino) e .as faxas ele, evo: tte-ma de t,ransporte.s. apurando OS ... 
y. ... liio,s as suas Ca,l-tel~as de Cred.i~ Ge~ lações para o interiOr .- que .c;ervirão luçáo da prc.cura e c1.4 oferta e111 cada g03 püos llsuàl'ioS e oi "sup'ort~oo' 
~ u.l parIa. atendlmel.to do ·preceltunc.lo de grande atrativo :para ".Q-Quêles quelmercado l'eg1onal'e,lneio de t,a:n.'~por- pela CC1-etiVi .. dRde. bem como Os dis .... 
~.fe.lita el. " de.sejam produzir na: agl-lcultnra ... 11'[\ t.e. . p~hdlDS camblais. de cada nleio dé;~ 
&l:" .Art. 4(1 EBtit lei entra- em vigor, na pecuá!'i~ ou em"qtUtlqtle~: outra 11'!1T1.il. Att 2í' Esta' lei. entral'á em ~ vIgor tra~:pDrte; . , . ._~:\ 
data ·de .sua' pub1icação revogadoa'-' af) de atlvldfl.de tlgI'o-lYl.<;1otll, pe!its facl- \ na. dita d "'~, publicação l'evco'ads,:, à} fatores empregados na llJOdu- ,~" 

: disposições erú conta·àr;o. .), lidades. que Obs~.1'.-varão, no que tange ._ di.sp.osiçÕe~ ém contrári~: "" ção d.os se~'iços àe t-1"unsportes. e . 

~
"~.' -'".- _ ' '.', ..... 0.0 1'5.;p1(\0 e ehClente es-coatn-en.t<) da' <l<!> , e) mvestlnlentos.exec:utado:rou pro-_ 

"Il ~,~~ Jllstificação -:~~ ~.>. prodUção. . Justificação. g'!'"'lunadO!:"-' 

'{ () pl'esent-e PTojeto re?rE"~t!.n{.~, 50.. Sala dt\~ Se.ssões, em 31 de .iilueil'O O 'Decreto 'n!' 43.JJ 63, QUe !J1..'>tituin V - nllmt'el' aiualizaà35 as Íllfor ... 
bt.etudo, u~ colab<waçã,o ef~tlVa p'3._ de 1964. - Antônio Carlos: -)WJJS0:i~ o Conselho Nacional 'd~ TL·al'.iipOl''.:~, macõ€s ,6ôbre {'Hl'i1ctel'ist.ic-<l~, .est-a.-dO" 
,r~ B. wluçao de prOblema. que, d-e 1011_' Gonça.lves. - MenezeS Pl71te11/el. ._. não apenas. é omisso quanto ,aI} Pl'~- e ~apadd~de qas ,..-ia-'3. eqtll.~an~~n~ 

.a data, v~~ preoc~pahdo 8.$ auoop- Adolfo Frq.nco. _' Melo -Braf/tl, , 'lU de publlcação. 'nla.s também 11(10 i e lhsta13,i{0fi'S do s15t~.n~a na.c-tOllRl d" 
iic.des muU1Clpnts bra6ileir~, e que, ~ ",' <~.;;,\ • ~ \ ',.' ~ saUentou -expressamente a~ l1~ces.sià.a- 1 tran.'fPO\·te-::>; ?t 

\ <!-e modo crii:.-eto, int~r~, ~lQ9ém, a," :;:!'~~ À<~ Co.1It1SSoes de con:!!!!u~~WJ >t de de se medir <'as wl.ôações c-speCiHis'l V~ ,- 'e;tUdal\ os fluxo.,> de trocas." 
' .. ~ a Na9ao.V- "Iustiç<t e de li'Ülal!,ças. b' e de inten5id(l~e dos fluxcs.;.nterl1~S ín.ternc.s e e:çt~~'rHJ~1 ,~l, ,,!sta..s ~<t 
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!planejamento da operação do siste- indic;pemável ao de.'5~'mp{'nh) das minha. edmin..i..stração, com O Conse- ou de rivalidade. Ao contrário, com 
! ma de ~ransporte$. e dos investimen .. at!'ibuições d.o Cor..sel-.l'J !'fa r. 'mal de lho Nacional do Petróleo, nem ali ... o presidente da. Petrobras ID;))1tive. 
'tos para seu d~senvolvimento "Cqui- Transpcrtes. tomou conheciment::. do que s~ 1'a5- durante os nove mêses ú'z ad'U:n.s
! librado' Art. 49 As despeS>:ls d 1 Secret .... 'u·ja sava" declara que, por efeito de ret. tração, relaçõ.:OJ de perfeita CJ:d.aJi
I VII"':"" estuda.r a economia. do.s vã- Geral .serão custeada,<", 1}'.::lO5 ô~'gãos vindicações da B.lhia. o Sr. Jânio dade, n.~ trato pessoal como no.; J.S
'lios meios de tmnspol'te, as COllruÇÕe3 cujos dir~5entes integram o :::omdho Quadros se comprometera om·antc u suntos relac:onados com a adr,l:n.s
;para a distribuição ótima de tráfego Nacional de Transpo:.'[e. rOl' conta. campanha, 9 ncrnear-me Pre.sider.to tração, em que pmccs nos eill!J _~l.l.1.
e sugerir provtdências para alClall- das respectil.'as verbas paJ'~ ':!,tlldos e da PETROBRAS. ll; a primeIra Ul-j vamos pelo fortalecimento do rr.,Jno-
çá-lo; . projetos e sua distribuição entre os verdad~ comtante uo artigo. pÓHO eSLa~al 10 pet.col.::o. 

VIII - estudar cs investimEntos m;;,smQ..<'. cC::lStará de orçamentos -'e Tive, durante a campanha, doIs f'll- pOder,a p8d.r. nt.s~a Ca~.J.. o d~P:J:-
no.::- vários meles de transporte e pro- obedecerá às normas apr::>vadas pelo contras com o candidato Jânio Qua-' mento do nobre Senador Jo':"o üciri ... -:por providêncIas ou poliUcas para Ministro do, Viação e Ob:-o.ls Públi- ti nh d' d' sua. coordenação; caso ros, e, em ne um eles, Ireta ou pino que era, à' época. :Mm:sú'o das 

IX _ estUdar e pr'}pol' providên.. ParágrMo único. Os recursos da indiretamente, ~ E~a. se c'Om:ç<tl_ Minas e Energia. Est.ou ce;:.o Que f3e 
das para a eoordenação da. opera .. Contr.doria Geral de Transportes c"n- mteu 'B. f~azer-me P;'esldente da &.l.'an .. nece&ár~o fôsse o testêmunho, S. 
ção dos vál':o~: meios d etmnsporte; tinual'ão a ser aplicadas na conío.:mi- de empret.a estatal. Exa., hoje au.::ente, have!';a, de dizer 

X _ estudar e propor a pol1tica ddde do regime até então vig·mre. Digo majs., a bem da .verdade: J1ÜO I a. esta Casa que, longe de cr.ar ou 
nacional de transportes e a orienta.. Art.. 5? Os órgãos federais pres~a- se comprometeu, na BahIa. Ora em í:3.CS alimentar . ivalidad:es com a d reção 
ção a ser obedec:da pelo3 diverso.') ór .. rão ampla colaboração ao COll.~.elbQ, de reivindicações da Bahia, a nomeaI da Pet,robrás funcionei. em vár~as 
gãos federais, em execução desta po- fornecendo os dados e info.rmajões determinada peSS03JA para qualq,uer do.:. oportnn dades', como elemento que 
lítlca; por êle solicitados ou prestanco QS cargos. que emJontan~amen.te ass~u- encamtn~1r..va soluções adequadas eu-

XI _ acompanha,r a elaboração -e serViços CJue puderem eXecutar. r~v~ 3;quele Estado, mcluslve a Pre· tre a Admmistração super.or do Pais 
votação do Orçamento da UniãO, na Art. 6~ No prazo de 60 (sesseI',l;~1) sldencl.a da PETROBRAS. Por aDu e a direção da Petrobrás, 
parte relatIva aos transportes e pro- dia.s, :), contar d,). dat.J. da publicação esp0-!1tanoo, durante e. campanI!-a, o Porém os fatos valerão mais do 
Inor as medidas tenden,es orientar dê~t.e dec!'eto,. n 8ecretari'3. Geral do cand.ldato declarou que, se ele.lto, o que o testemunho dos que e.:;~vam 
~ 1 - d I a t' Conselho NaclOnal de Transl).)1'te Presldent da PETROBRAS ~e~la un 
~ ap IcaçaAo. as venla..,,· 0.r-ça.men:a-. submeterá à aprovação do Mfnit.tro . . e. ~, "' .. ~ 1 então na, responsabilidade da Admi .. 

IrIas, de acoldo COl,?, a poli~LCa naclO.. da Via~;lo e Obras públioos o Regi- baIano. So, tao-so o que ele de'!l..!... nistração. Por isso ê que pref,ro ~n .. 
nal de transportes,. . ~ menta do Conselho, visando. lnclusi- rou _e a que se comprometeu. I vocar o que pude dizer na presença 

XII - eswrtar a leglSlaçao refe- ve, 0.0 pe!:feito funcionamento dos 61'- . Nao é' c~rto, pois, que se h,ou:ve~ dos diretores da Petrobrás. em' (..=" 

Ire~t~ aós .transpo!:tes, propor uma O'ãos de asse..~oramento. comprometIdo a nomear-me PIe9Iden. zembro de 1961. quando dei:;:el H 
il'eVUiaO, ou alteraçao e acompanhar ,;, te da PETROBRAS. , . Pl'esidênc:a do Conselho Nac:onal do 
a discussão e votação no congrereo Al't. 19 .0 pre3êllte d2c:'eto entrará Como, porém .. no iTue10 do Govl'!r- PetrólEO: (lê) 
Na·cional das leis que ·interessem ao em vigor na data de sua publicacão no do Sr. Jâ.ruo Quadros. meu nome 
61stema de transportes. revogadas as disposiçõ~, em contrá~ foi cogitado, ent.re outros, para a P:t'_ 

Parágrafo único -- As recomenda .. riO. . sidência da citada emprêsa, <> 1::») 
ções, s.ugestõe.s e proposta,,> do Oon~ B1'o3.siI!a, em 28 de dezembro de Glycon de paiva, julga-Sé no dircUo 
selho, previstas nos: itens, I lI, IH, 1961: 14QQ da Independência e 739 da de extrair il3.ções a respeito de C011Hi 
VII, VIII. IX, X. XI e XII dêste ur .. República. _ Tancredo Netes An- .se desenvolveu a politica do petrô
tigo serão submetidas à aprovação do gelo Nolasco de Almeida, Vialther leo naquele Govêrno. com a minht1. 
Ministro d.a Viação e Obras PÚblica.s e, Moreira Sales, João de .'legadas VianM participação na Presidência do 'C)n· 
também, à do Ministro da Ãeronáu- na, Vil'gilio Távora e ClOVis M. Tra- selho e do En!!cnheiro GeoníSio' B:k 
tiva, quandO relativas ao transporte vassos. l"'O~O nl P:-esi;,t~n{'ia da Petrobrá:;. 
aér€O. I 

.-\rt. 2~ O Conselho Naci-onal de O SR. PRESIDE:\'TE: Diz o R·rticulista: (lê): 

T"an.'iporte será presidido pelo Minis- Na se.s.c;ão de 9 de dezembro úl- "Jânio comprometeu-se a fat~:: 

"necorridos nove lllzses de tra
balho - asseverei, no di.:;cU!'so 
que então proferi, C<)1l10 1Una 
prestação de contas __ decorridos 
nove meses de trabalho, ~em ln
c:dentes, sem suspeitils, sem. 
transigênc:~ condenáve;s, .sem 
retardamentos compromi! .. .edoresl 

os resultados colhd'!os cabem ao 
Conselho. à coletividade de seus 
s2r·vidores. inclusive os m3. s mo
de:-lD!';. 

tro da. Via.ção e Obras Públicas e tilllQ fOi lida a· Mem,agem nO 221-G:J, o Sr. JosaphaJ;: Marinho Pre,>l.~ 
cOllscituído dos seguint.cs membros: de 5 do mesmo mês, pela q,ual o ~e- dente da Petrobrás; todavia O!o, "+\fc-se período, a convivência. 

a) Presidente do Conselho Rcdo~ nhol' Presidente da República Eubme_ sindicatos da Bahia tinham ..)011\1, com a Petrobrás, atmyés de seUS 
"Viário Nacional; teu ao Congresso Nacional as raiõrs CflndidMo o Engenheilo Ge.o".1í,:n.r depard't:nentos e, em par(.~cuiar. 

b) Presidente da. Comissão de Ma- do veto op:::sto a,o Projoto de Lei Barrcl::o. 800b a pJ.e~.são dos ~in COm 03 seus diretores, destacada-
tinha Mercante; nO 31 d 1959 o. d dl"C·,'l.os Ja"n o ·cedeu e nomeou Jo- ~llentc o Presidente Q;:)onísio Bar-c) Presidente da Rêde Fe!TOviál'ia . ,a , 110 =na o e llúme~·o " 

2182-B, de 1960. na Câmara, d('s saphat poll'a o C. N. P .• crian- roso, foi c ... racterizada por no-
Federal S,A.; Deputados que e'tabolece P'" "'O desde o I"nl"cl"o \1n1 porvl"r de tóT:;~ correção e cord:alidade. d) Diretor Geral do Departamento ,;:,.... 1.,00 :para u . , 
Nacional de Estradas de Ferro; o provimento de cargos públicos, lutas entre as duas personalída- Nao abd·cando c;,·o seu poder 1101'-

e). Diretor GereI do Departament:J Conio~me f10i então explicado a des. Jo~oaphat jamais deixou de m3.tivQ e fiscalizador, o Conselh() 
Nacional de Estradas de Rodagem: sessáo conjunta do Congle.'":~o N:l~iO- Fel' candidato à Presidêscia dn o exercitou com serena f rm::-za. 

j) Diretor Geral do Departamento nal destinada' a conhecer dê~se veto Petrobrás. Nesse propósito foi I Superou dificuldades. CJllCWOU 
Nacional de Por os, Rios e Cana.:s; deixou de ,er deSde logo convocada, sempre apoiado pelO M:ni~tro de inc·el'pret.ações, foi prudente sem 

gl Diretor G80t'al da. Aeronáutica em vis:a da imp!Jssibilade de se re~l- Minas e En('rgia. Sr. Gabriel. timidez. para col!lboral'. ('ornO 
Civil; lizar cc:n ob5ervância do PI azo t'3t~- Pas.sos. que as~im solapava o seu teul' c:Jlaborad.o no fortalec'men-

10 Um representante do Banco Na .. belt:cido no art. --1:5 de Regimento Co- subordinado Bal'1'OS{)". to do monopólio estatal e da pe .. 
etcna1 do. DZSenvo}vime-nto E)conô- mum. Como dis,,"e, nã.o houve co:nprom1<;_ tl'Obd.'5 patrimônio int::,.m.~fCid ... 
m.ico; . A convocação hi leíta pelo PIe· so do p:-esidenG Jânio Qua.dros r.:on vel do povo brasile·.ro sob a gu~r-

i) Um reure.:entante do ::VIinistério I sidente do Senafb em data de 31 ninguêm, individualmente, por fô~,! da. soberana da UnIão l·.3deral. 
da. Aeronáutica: de janeiro, confol'n'e publicaçÕeS qUe ça das reivindicações da Bflhja. }'."1.i:B J E~"35 palavras eram o coroam;;uto 

1) Um representante do Ministé- vêm si:ndü feitas do'':'c..p 19 de feve··ei- e:colher o Presl.ctente da PETRoun" J dc, tr3balhos desenvj)lvidos em PCf-
:rIo da Guerra, e. 1'0. A sessão eonj'FL:t para apre':a- E' t e fOl pô<:t m"u nl1m'" en 

k) Um representante do M:-::i.stério çâo do referido ve);;.J Hlb..liz-.ar-se-á nl1 cer o qc - {) ~ . .., :--. - , feita harmon.a com a Petrobrás. 
da Marinha. dia 20 do correnl;e, às 21 horas (> 30 tre outros, para. ~ Presld .. ncIa da Claro que uma ou outra vez heuve 

parágrafo único Logo seja.m minutos. no Plenário da Câmara dos emprêsa. Fui .nomeado Ptec;:1dente ar tt'lvergêncih.S de interpretaçã.o de leis 
eriados Dor lei o C(m."e;ho:" OVla- D:'!llutados. (PaU1a). ComJelho NaCIOnal do. Petróleo, n'J~ ou de fatos entre Os dois <Jl'gào.s. Ja-
rio Nacional e o COn<"'lho portuário Continua a hora do "xpedien~" m~ea~o se~ ~ue o PreSidente d,.a ~e- maIS porém, conflito de ordem pes-
Np ... 1cn9l 01;1 Sf't·~ r('.:nectiyr<: Prrsl- Tem a oJ.lavrn o nchl'e' Sen:1dot o'l<bllCa tlVes, e qu~lQUf'! eomp om,~- soaI. ou disputas pela conqubta de 
<1""-""" ,..,,,~'q1·,o;(, t"l1h';'-~ " i."te-rrar ,Jo~'pnh3.t, ~larinh:J. 1,!'ilreiro or;lrlcr ~·o. OU houvt""'~ reIvindlC~çã(l de m!- novos c.:l'!;o<':. Tanto que, durante 
o r .. ""· ... 'ho N.,"·o""qJ d" Tr'l.n-o'll'!"".<: n~ .. cli~o nh'1 pa,l·tO' j'",1tO. é as'ilY11 que. ~:+ Lojo ê ~~ p2~'jodo Os dois 6'65.0S cc.'.n-

.'\' .... 10 G (',)[\.5:'!110 '::-·~('::)r191 d" ~1Pado: rpC~t:"'t'i -0 c8r~0,. pc:·o~e .80 pnram as !'luas tarefas, rcal,zando .. as 
'r""''''''''o''~e A"r{' ,1<:s",~~,.nd~ ,..,o~ um'l O .s~ . .!OSr~!.)HJ' .. T 1\1. ARl:"{}.[ü: lut:ha lllte~·:',"". n1.o'"fl€' mstan.e, {Hl1 sempre a serviço do crescimento do 
p.,· ... ·"''lr'., r,." ... "1 ". ~""" r(y ... ,t,,~ ... ~;, S. Pr~')iden'e e S"S Qeu3d') .. ..,'. dplxar o P(ls+ ....... rie Se-'.'r(>tP!io da j-+';l. mOll<lpolo estatal do petróleo. Daí 
(1-f". '1 1 nf' T'rar'l".po··t",' Ir G T) r .. i~_ .. ~d· + Ld 16 ~.. . J •• ''Y'nd''1. d') Gov~, no da B:Jhl'l por que ll&quele me.'imo dióCUf1:0. 
d ·0.1' no .... t "\6::11 d· ?!'~d~12m sua e Iça0 e "o Corren· .. '" o t NB'l aCE'ihp~:) a PP .. ·.Wl r,",'ante 
.1T~h~ ~e 1<J2~~ ::> n.· .u, e ... :J - "~TormI .do Brasil" l~ ublica ar!lgo' "a C1T't:1 ("").0 lhe f'l)v:el () t>., 'r:~'l,-" com que me despedia do Cotl~t'lho. 
J ~ 1\J A S"'rr"trp';a G"'l'~l se'; CO""" .. de 3ut!"Jnr. do Sr. G yr.:cn de P'J.'va. 'da Rl'!oúb'·f!l tredh-me (>.'1"" v!J"'~,~ podia relatar ês.es fat.o~ Cle): 
fit";ch no" "sêT'~Jid'f}rf'~ ~ú\)lico~""ou 9'1- sob o títul? "P€t~Ob!'ás como B1rl~O <;-tp ef .... .,a Capital pa,'a ent~nà:rn"'nto '·Denl .. o dêsse espirito de entenà:
t?-rnll:cQ-<:. reClUl.<:ita"lo" o~t ~mpre~l':{'I", d.a Subversao N~cl,onal e E.:.cola Pra· "p:os~oa.l. P~;.s:o'311l1ente. man~ivo a "e~ mento e indf;pendência, desenvo:v~ .. 

tlCa de Corl1lP"ao' "t t t t d h ram-se Os esforços da adm:nistração_ õe ~,,!-:::jpri::\de~ dp rcr.:u'1m:a ,n:310, ('0- " "",' .; 1; I('usa. Dran r? ,en l'e!1n 0, o ?nroso t 
]oc?no<; à ~ma d:",,.., '~;.>áo, ~ "11 -:ro;uf- . N~.?e trabalho, o ai t cu .• st~ . taz v aoêlo oue "nt8o me fêz ° Prendente Procedeu-.se ao lev.an ftmenta dos es ... 
zo (I~ '5E'11<; vencim p nt'1s (: rJ."'nv:lis V'::'::1 111Sto.1'1CO, a seu :n~o. da r.OlltJC9 ~o .ránio Quadl'os jul~uei que cerno tto- toques de pf ,:óleo e seus derivado~, 
ta~ens. f i c9.nd:l ved·3.Ua a admissão de ~2t.~olco e ~o.s·. ?rg~os q}1e a têm .d:. mem públic'1 nrro Pnha o d:reito. de exist-entes no men:ado nacional, ):.ra. 
nov('q scrvidore'5. ngldo. O cOJetIvo precIpuo do alt1- '11<lner-m" <"n ,,~itujE' irrl"·httlvel. eficáCIa de medidas protetoras da e(!o .. 

§ !)Q O SE'~!'eiiHo Gel .. .,l do CD '<:f>- ·"'0 é l'evelat· a inoperância ou a ;11- A9'~umi ti Pr!'''id~ncla rin (',l'l<:elho ncmia popular 'e da Petrobrás, ado .. 
lho Nacional (ie TJYlusr)'}rtes e (]S as- ~,;nveniência do monopólin estatal do Nacloll\ll do Petl'óJ~o Fí-lo. e cu- fadas pelo govêrno em face das Im .. 
se~".:e::re~ f'<::1')!O>c:aIizarfos ~.'2:i'i) rle:;hna- ~etróleo. Para fazê-lo pelém.- o a.u- "and" oc; nove meElt'.c; em quP o ati- truções ns. 2(4 e ~08, da Superinten'" 
.r0<t nelo ;o..1ini<;tro da Viacão .. 0brns tOl' procede ao jl1hJam~nto áas dI ministre; ~"dm .permaneci. sem ne- dência da Moeda e do CrédIto, j<'(} .. 
Públ'oos .e . .sômente i':'·rJo oi'~n~r::;'J- V~Y'"3~ ad,"t1i.nistrações d:) Com:elho .,hum!l a.íitude d.e hlta 011 d'" hl]-:::ti- ram revi!jto.s Os preços dos deriva'doS 
dos ~?or. lUsta ('Rusa: D~'·;1_ p"~m:tlt· a ~ac;onlll drj Petróleo e drl Pétcbrás. 1ir%d'" CO'1l o Prf>~idf'n+~ da PETQ0 do petróleo para. ajustá-los à rea.lida
can, I1md'ldf' do. o'l~ntucao. das ... tra- Presidente dn Conselho Nnci<lllal do '::tR.6,'::. o nOb,e t:n~enh'2iro Geon~"'ic de camb1al'e fiscal, à base daquehs 
ban\('j~ a ('."lf[!() na ,":·e1"p.l'HI (~er?1. 1?etl'ó'-o (llIe fui. dma.nte oua"'e :010 ~"'''n<:o Inst.ruções. DepOis de celebrado enten-

$ '~(l A. C..,,..,f,,·T'1·'1 {J':'!'} ,'" 'J'!·in'\~· '11') (h 19'11. e<:tCll julgado tambh~ '. dilnent-o eliminatório de dificuldades, 
pO"':,<; ~i"''1.ti'11!~'''; ., ··e·"'·"··"'" ()<>lo- !?". 11- tr3.b?'ho m~nclonado. I Se não hav·a sido um nretendE'nte illl.tituiu-se o t:rcce.o;.so, bem cumo o 
'!uJf>rn""n-" "")"~'.--l') ~.,: .... , .,...."~··e:o T!,í- . I ao cargo de president.e da petrobras conLrôle dos recolhimentos, ao B3;lld 
Jf'" •. () 36 :;S2 rl'" ? ;, r· ...... ' ..... ·~ .. ó) de Xêle: () Sr. G!yron de Pa:va. q!le e nem mesmo ao do r.JÜnseJl1o não do Brasil. das diferenças de pre:o, 

\ 1954, e presta.l'á tõd:t ~:t cJIRDor.1:;ão jamais teve entendimentos. dut."'\.llW t.inh.a nómllP manter atituQe de luta tomadas às emprê.sas privadas, p')l 
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~ , . 
fôrça de d~cretQS governamentais, dt çã? ~conômlCO-finan:eira da petro-l. E, ql}e, 8rs', .Senadores; et! sabi.1., pe"j o Conselh~ .Nacional do petl'óleo, não 

1 

março e de jUlho. A 30 <1e novembro bras . . l.S~ lelturas f~ita.s, que o I-:1Ulistro Oa .. posso !ldnutir a deturpação da. minna. 
.êsses reCOlh~m€ntO$, feitos mediante' A, nenhum dês5~S fat.os, a":Slm ex. bnel Passos era um entusIB.:lta da Pe- g,tuaçao, por- ignorância. de terceil'03 
gmas expedidas pelo Conselho, som&>_ pUcltamfmte refendcs em dezembro trobrás. mas til1lut poUca simpatia I ou a serviço dos inimígos do mono_ 
'Vam Cr~ 5.874.406.~29, 60 (ciílco bl- de 1961, houve contradite. C'li res- pe~o conselho Nacional de petróleo. ~lio estatal dQ Petróleo, Os erros na. 
lh~es, oItocentos e setellt~ e .quatIo~ salva, de qualquer natw-eza, pa.:tL Como não er~ pretendente 30 cargo, direção e na execução da política do 
lTll"lhões, CJt;lat.l:ccentos e sels. mil, trev d~ ~o âmbito da PETRC?BRA::i vU e apesar da, ho:mosa r~~ta que me monopólio estatal do petróleo devem 
.,zent'Ú3 e villte e nove Cruzeuos e ses· de cU'culo par-Uc"11ar, dera, prefcn VIr nes,s:oalmente C}.:Dor-1 esr apurados t'! corrigidos' . quand!) 
:5tButa. cmtav.Qs) '. D~sa q~antia. ~oube E' ~p,mentá\'el que, tanto le~pol lhe Como es~aya. cl:efiandl? aquele se~ nec~río, Punidos. E' i:m'patJ:ióti~o, 
ao l"undo ~o,?-(JVHír~o Nac:onal e a R~~ ,decoiI'~!1o. o Sr, Glyc:on da pal',T3, U;>l' da Adm~traçao, a fl~ de veri-j '1C':reJl1. negar o acervo de realizaçõeã 
(le Fe:rOYlána Fec.eral, cemo cont1'l~ sem cItar fatos· ou documentos, atri flcQr se efetrvamente convmha nele que o País e .'Eua economiÁ jã. aevem 
bu!.l;ão do imp.q:;to ~n'CD, respect.lV~~ b.ua~m& ~lIp. ccm1?ortamento que, ~ão pel'ma?ecer. lO à Petrobrás. O ~onop6lio est~tal dQ 
mente, Cr$. 1.621.870,6'75 co (um bI~ tIve e nao pOdena. ter na Preslden~ AqUI ncs entendem·os lo~.a.mente. e petróleo é conqUIsta irreveraÍvel do 
lhà.o, s!2!'ecslltos e v1n~ e sete milhões, cia do COllileiho, pre-servanda e pre- sem divergências. . povo brasileiro. , 
oitccent{)s e : ~tenta e cinc.o mil e s-e1s~ zando, como presel'.serv.ei e prE'z-€', el,S A&iim. J~i, .o:tr~vés dêle. confit'mado Querendo combaM-lo, que o faça o 
centos e set:r.ta e seis cruleil OS) e .. respoll.!:abilidades do cargo qlfe me na Pre.:;ldenCla ao Conselho Nacional Sr. <{!ycon de. p.aiva, pois no regime 
Cr!; 217.0Ja,o:to,co (àu~:1tos e dezes- foi ccn.fÜldo.. d.o Petr6!eo:. Mas é. e~íd~nte que não d€:l1l?cr~tico (l. tolerância permIte di .. 
sete milhõGs, c:nqt:.enta mil e nO·"en~a Escre"V~n\lo pOt' ·mforma.ções ~qu1. tJ~ "'relaçees. de l1ltlmldade com .0 vergencla até lne-.smo dessa amp1itud-ê. 
cruzeiros). O restante, nu valor de v.ccas ou inteiramente desinformado, Mml~,tro Gabrlel PASSOS, nem era, se- ~ç.a-o" porém, examinango _ fatos e 
Cr$ 4.029A80.5ô3.60 (quatro bi1hõeo:: comete injúria à. verdade. Poderia g~er fJomem de seu partido. com quel!l IU!.~.atl'lb.ulndo a pessoas, sem dados 
:vmte e neve milhõeS, quatrocentos e - ,s.;.1.encia.r, .se .s.U9.S afirmat;\'~. não le.;.e p;.tue5:e r.wnter. e'!)nt."ltos PO~itIv r;alS, as IIa;~õ:=s. de seu _arbítrio, Ou de 
Oi.iient3. mB qU1nhentps. e- se~senta t; envolvessêlTI nllnha re,5ponsabllldade COS, vlE~ndo deterJ1).mados 'JbJetn'cs sua ccnven.encla. (Mutto bem. ,Mui. 
t.res cruzeiros.e ::;e:;se;na centavos) e funciona.l na d.reção de impoItante na ~mp':-(.~a estatal. • ta bem). _ " ~ , 
!,arceIa at;ibuída. !t Petrobrás. send'1 setex da econom~a do PaíS. Além d'sso, p()~.'oB1!a coneça-o. }~~S~ ri SR_ PRESIDE:'iTE' 1 
t.:l!f"V25,5-75.135,?'O I,.Ü'('>zentos e vinte e Desejo, per i~o, e .sem entrar- em ~{ll e pe!RS C!lil1ilCÇO~S. que l'...oton~~ , ~ • 
't1!\CO milhões, qUlnhenbs C. ,setenta. e ma-i,g -}:".orm.enores da minha pa~.~a_lme.:lte d..:felldla o .M1nlstro Oabn~l Tem ~ palavra o nobre Senador 
eln.co IniJ, ceüto e t'!:mta e cinco cr:1- gem pelo ·Conselho, .asslnaiar incisi_ Pa_,sos era h().~em mca~z d~ e~ercl- Padre Calazal.1S, ... , 
Zelros e trinta o:.:enu.vos) D. títulQ de vame?te a contestação que mere~e tP.r, ?:reta~e~t~ ou AP~l' lpf1l.i ... tlrC~'t de- 0, SR, Pi:..n.RE· CAL, AZAN.TS: ~" ,; 
impôsto 11ntco e Cr$ 3 .. 103.905 .. 4ZiI,30 o artIgo a qUe me refiro. :-;ão seria lterCQ,lo~. p~e_aO€s sol;lle ,a Pet.obrás, 
nrês bilhões, setecentos e três -ni- justo, entretanto, que me limitasse- com obJctnos ,Pe,sSc.:us, .. - Sr ...... pres~dcni.e.' nobres Senadores ' 
lhbes. novec.entos e cinco mil e qu(t- a re.ssalvar O meu compàrtnmento e Apz:::al', dêsses f·:Üos, o SI'. Glyco!1 noticiou ontem a imprensa brasileir~ ~ 
:tmcento.:: e :vinte e oito cruzeiros e {) <:lo ex~Pr€\sidente Jâ..I1i:o Quadros. de Paiva argüi contra o MinIstro Ga- que' o ·lider comunista Luis Carlos 
trinta centavos) de diferença de pre- Manda. o dever de consci{oncia que m'ie} Parsos atitude que éSt.e cGl'no pr~tes. ~ dera em, Berlim - -e era. 
ços, especif!camente, Prossegu-em 03 L"l1!},·.lgp~ com a _ me-sma. v.eemência disso, não seria ca.paz de praticar, e tl'~:::Cl'lçao de jornais' de Berlim -
JCcolhlmentos, em form-a 're~ulal'. a. ln~uria do 'articulista à. -memória qUe o articulista. já não p-oderia ~e- u~a. entrevh:ta. defendendo, para as 

A partir dêste mês· de dezembro, re.speltável dQ M.pistl'o", Gabriel ql!Fl' fazer menção, pelo ··S'"ZU dev~r de pr:,?l.::lmaS ~leiçães, a candidatura -do 
Mrá inlciado, também, ô depósito las Passos, nao acusar' quem já não "]Jode pesSo<l!':' atual .PresAentc da República. João 

_____ WlPCr.tâncí~ cor~e:sponde~tes ao c:>m- No destenlpôro de seu julgamento, mente.se defender. BelchlOr G<lUJart,' . - .. 
. prom15so, adUZIdo o têümo,.· que o (] Sr. Giycon de palva, al.hn de co. Nenhum'] pre.:iio exerceu 0- :M;in;s- '- Chegand9' ontem, ao .~i? o lidér 

CO~ell).o .obtevl;l d3;S compaI}hlas per- meter êrro de apre('~ação no tempo' tro GaUriel PUS!OS sôln'e :... t::rccâo dn j c01!tun,~!a, _segundo o, D.ano de. lv'[J~ 
mi..:3!oná~las de refm~ depoIS da Ins,,:, _ porsue dá. a entender que o Mi- PetrObrás. Ainda. menos o fêz (!e tíClClS • .... a .. u l.'.na. entrevIst.a; no Gü.leão • 
. truçao n.· 2·1)8, como formuI!l cont~o- ni..suo Gabriel Pa.ss'Js desde o prin. acêl'do com o presidente do Conselho declar ... ndo que ' 
tra do nvel de.1t;lc~{)-s. M:mt~s, a:sllU, cípio da m:nha adminish'ação no NacIonal de Petróleo. Por ignorar ,0.$ pr~edei1te de· M03C-OU, Praga ~i 
US· Jucr(l~ à medIa da Ins.t~uçao n .. 204, OUllselho era diTigente do Ministério fatos ou pOr querer interpretó,-los a BerlIm, Oriental, conVErsara com 
~3 depósltos_!'€Sultantes 9-êsse compro~ ~as Minas e El1eTgia. __ vai adiante seu jeito, o 91' Glyeon,de·Paiva oftm- d l'd 
tnisso deverao ser' da. ordem de "," e comete esta leviandade' de a correção' de homens púhl~co.s 'e l1?ran es 1 eres comunistas, entre' 
Cr$ 145.000,OOO,-Q0 (cento e quarenta ,". ,-' afronta "a verdade, '. .eles ,o Sr. :EÇhruschev., que apro .. 
e cinco,milhões de cruzeiros )quanto "De.P01.S da .renúncia de 24 de vou o retõrno do Partido Comu-
M IJ:er1odo Se' egõsto â I!? .ç1.e novem.. agõsto, Barroso cCI)se;;;uiu aguentar- ,')::'razido ao debate pOr fóf'ça dês.se nista à legalidade, tal como coIlS-
I:lro, • e a -contar des:s&l data, .na" DaSe ,.se e.Ué dezemb.ro. FOi, q,.tndo re_ .artIgo, de·vo l'e~atar outros pormenàl'es ta do esqu'cma elabOrado Pflo 
d", Cr$ 25-.000-.000,00 (vinte é clr.'.u crudesceyam as pre~ões de Gabriel qu~ dejx~rão inteira~l'~~e à ~ sCllvo a Depu~ado San· Th.iago -Danta.s." 
milhões de cfUZf.iro$) por mêS, Opor- 'pa&os e Josnphat, fazendo com que levtandu?e _. do, o.ltlculista.\ . Qua.~do Logo de"P.ojs, ac~ntuou que . 
:tunamente, dal'-lhes~á, o $ovêrno, ~m a· administração. efetiva. da emprêsa' por Ul?hvQS de o:dem admlUls~~atlv(!" - "o jurista .'l'emistocles . CavaI .. 

_ h-ntmonia cOm o ConSelho, de.c;tfno !ica.,::se com um d(J.S diretores." o ~imstro ~~brl_el Pa~o.s _dej~b{Jrou c!Ul tl en'ou ao exigia: o prônun", 
conveniente. por certo.no interêsse . , realJza~, n1Q41flcaçoe,s na dlreçao. da. . c:amento do ·Tribunal Superior 
da. 'ndúshi3. d pet-"óleó - ers, S-en,ad,?res, no .dia ... L."!ledlato Petrobras, estava eu comprometldo ·E1eitorB;l para a volta do Partido 

, ' o ~ . . ao da renunCIa do Sr. Ja.n o QU9. v 
_ cqm, o Goven1ador JUl'!lCY Magalhães Comun sta. poiS no. seü entender I. 

Foi inlcbldp o )~eéxame dl1s" ba.htn~.1; drc.s, tele2l'l'afei ao. P.residente· .Ra, a voltar ao meu Estado para ex.ercer o C~ngr~SO podê 't:.etermínar essã ' 
daS" permiE'..sOllliri..as de rrfillo, desde fJ nieri MazzaU, pedindo-lhe que me de novo o cargo de Secret€Ü'!.o da Fa~ medrda.,' . 
prlme1ro ano de atividade delas, j).:.Ira conced-esse exoneração do eargo que Z"'J1.da. Não era, por i~o. naq:j-e~~ ins- ' -
2PUl'.ação dos valores !C'a!s devtQ.Qs:aa oé.,upava.. . \tallte, como não o tinha. sic!;) 3.ntf'S l-ressa - entl'evista, Sr. Presidente,' 
fundo de pesquisas. A revisão em Também me. dirigi ao Pl'c!.iidente tull pretendente ao cargo de Pl\::siden: que merece ser comentada o líder 
CUrso indica que sel'ão: rêcolhidas di.- ·Jâ.nio Quadres e ao MiniE:Lro João te da petrobms. Ao p,l'ópr1~ Ministro cOIbunista diz o .seguinte,' . I, -

ferencas em favor da .petrobráS, e Agripino, a ê::t.es ao-n:.de:::endo () Gabriel Passos, ex:!tarlenLe nu mu~ !iO mOvimento comunista e~tis .... 
pr-ovldênCia jã foi a.dotad8.l neSlle .!~-:.1. aprêço e a confiança c:UU que ~emA m~mel1to em que ~ abria e.- cris~ nn - te, de, fat.o, no Br:. .. Sil e o ·que 
tiUD. -p.1'e trataram ri Pj.·esldente do Con· em~1rés.a:· estatal, ~.a1ient,ei bg. meus reivindicamos ê· simple.smente 

, . selho NáeiQnal do Peh;óleo e ..os te. contprcmissJ.!i de retfu'llo·à p?-h:~; pa- -qUi3 e.'Ie-seJa. regulamentado nUro' 
_ Aurorlzcu ... se 'a Petr.o'br. As, n seu pe·· 1 ! u~l' d - . ra o"unar <lutra vez: cQ"t<,,"o d· S ~ t egramas OJ.'am p ,v ca' cs }JOlS. q'lG ,'" ;- . o -.- .., e- Part:rdo polltico. opinião Q1Je, de 

d "du, a jn~.t'9.ssar· no cómo:: (:10 dist.il- não ha·via pe·dido denÜssâ'O' ení ca- .. c.,:tario das, P:..nru::-ç,s,s. E', ver(lJ.cte .que resto, Já io·: preconizada 'aLé pelo'-
bll"\dl}J' __ de dcrivel1o:s, Jm.ã!2-I.tt!' a l.nSt-a~ láte.r formal, mas Com o p:onósito ab,rta. a. ctl~e f~l AO J?;leu nOme ccsi- Sr, Ernani do Amaral Peixo .. o .. 
laç!to, nO, P~Í$, de Un1t\·"tê~e d..ê postos de efettvaménte afastat_me. da:~ pre; la.d(Lpru·a......a :eresldeucl~. da -fetr.obr-à!.. . O líder. comunist'" b"as'.,lei"'o· 
d~ ve:lda e serviços .. C3.1)l;:-In R emprê .. sid.ênc.ia. daquele órgão. . Ccmn~ado, -declaro-?J. tr·8.l1qüiliiment~, ... ... 
Ea ns medidas executivas. ,Nâo conhecia. e.u, entao. pes"oa.l ... na.. cupula .da. admlll.l5tração, !,l>'lS .",em dlss:: t-e·r visitado o Sr, Nikita. 

, mente, o Deputs.do G.abdel Passes, q~e r.essoaml€uté. eu, o hau't,'e!Sa scH- K:tJ.l'umlle'; e outras al.1torÍüades. 
iRec~ntemenfe •. deu-se-lhe_ autorid!l- Per.maneci ,na Presid:ncta do Con~ CItado., çu ocorres$,6 iltterE.s;;e do gru- soviátic..:s, fazenf:o ... lhes 11m reJ.atQ 

de para·nlJ3'ceíar, na.~Argent:ina, a jm~ Belh'o'a pedido do Ml:;üstro int-erIno, po .POlltICO" a q~ ~ertel1C!:, p:'l'a fJ,-· ,,-<lrla ~"U!ll c!ATljuntm-a politica ,da. 
:r:::Ht.a~-ã-o de gás llquéleita de' petról~o. -que alega-va iliclusi've que wna "ubs- zero-me d.lrIgez:t~ .. da empresa; estat.al. Amél'iCI\. Lati.na e. pai'ticular_ 
m..~t:g-Ul'and·:), o l'e3ime ,de rec:pr<lcidR.· I:.itu·çfu:> -naquele m'~)fnento -pc~derla E; tanto. ~!p e ll'1'e~usá'yel Q.~e pencas me!1te, da' "marcha <io proc-asso 
de, pela coloca,Ção. no u:i~rcaao daqltc. pl'.ejudicar o ubasteciroPlIw de deri dIa~ a!l'1S a apel'tura, o.:a. ·cnse, des!iv da. traru.tol'me.çii.o poHt:c!'l.. q.,.te ,se 
le. pai':;, d eprcdutos industr:alio,dos -vados ao mercs.tlo do País. óom~ g'.1.;l-m::: do c.Q.m-e~:J N~s:onnl d.? Pe- op~.a. no H.:asi1". e aludo'ndo às 
d'i> Brasil. não tinha. U1otivQ8 d .... ordem p~<:50al troleo, se, em oo.l!n'OOO n~o e'5tou a. 12 'Rarspestivt'13 que OTa. '.se abram 

.Já· e.nles, a. e.tnprêia estatal fÔN pa:nl. recUSar a COlabor(>-f'ão-,n"eq"uele" de.dez!!mbr~,·e ja·a. 2ü.dç; mesmo. :u.ês para ll· \'()1ta à l~aIidade -do 
1tlvstida,·em ferniâ; adeqlW(,a, de po~ Lwtante a~guarde" ,'''.(.t't ; _ d < reill!5res<-a.v~ l1s SeCl"e.tál'lâ da FazEn- P. O.!'- . ~'.( 
dêres, para,. ncg()ciar~ com') ne~oci"Ou. " • :,1 a. cans l u.'Ç~o o· da ·do' Estado da E$ch!a . ~ 
a. lltiportaçf:(o de petróleo rUMO, B!br-in": Goyêrno- defmitlVO. . . Entre outras co-isas declara ·a!.n-da.' 
do, igualmente, QPol'tuntdade li. .CX'." No meSl;}10 dia em que o Ministro· Em, que se b.:tsei,i\, pois, o Sr. 01ycÍJl" .sô~.-re a luta eútl'e peqUim e Moscou: i' 

ta • od Gabriel pa"sC\.<: tC'\..TIO\\ no'O • n·°ta de.Paiv!' p·n.r .. declarar "'ue ."ma's , 
por Çuo crescente de pI utos ;w-cio- Ca~it.al, eu lhe' dír1gi 7tet;;..;, do -Pr6- delXei d~ ser candidato à Pl'e.,!:lência . "Sübl'e as. dlVergênctUs entre a. 
nais. prio Ga.binete ·da Pre.sldêncla do Cou_ da Peh·obrú%? Nenhum f.n.t-o; nem sê.. Uni.Uo So ..... étfcs.' ê a ·China po--l 

JA!nda agora, opinou-se, pera':lte, (I o, renovando Q'Pedião de afasta.- quer indíclos, poderá éIe invocar: 'para pu!m" a.JIt"inou, o Sr. Oa1.'20,')( 
Ministro das Mina,;- é Energia· sug<1- menta, originàriamente feito ao PI;e. suste1ltação do seu antigo, Compre~n.: Prestes que a "cuntróvérsia. não é -{ 
1'lndo fórmula que poderá assegurar sid-ente Mazzilli. Min~Jt.os apenas de- do, ·porém, a.s razões de .sU.90 Cl.l'gilição. . ent.r!t .. P(UIllim e MQ!cOl1 mas sún.· 
-à; petrobrás, com as cs.'Utelas conve- conido&, o Ministro' Gahriel PasEOS Trata~se de notório 'e c~nfesst\cto llll- t..'11tre canHl.rtl.d~s da URSS e da. 
nientes, o t>oder de centralizar as 7-m~ d:stinguiu~me cOIfl atenciosa resptlsta mIgo do MQnopõIlo escatal do Petr6~ China Comunista, por acharem, 
portações de petróleo bruto. pedindo-me que·~_não lhe l'l:egasse' à leo. e tlindal agora, neste artigo. a . .sua os .sovlét:côs que os' caUlaradâ8 

I :!ls.ses.são' apen?-s e?templos signlfiv cooper~,ção de esf.o.rços em qUe ia -em_ conclusão é a. condenação fwm.al do de PeqUim ·dificultam o: anlt'~ .. ·; 
~s.tivos de um procedimento uniforme. p~l:-se Ç' - honro.samente pare monopólio, a que neg()U qUf11quer van.. ; m.e~to do lU<?v!mento ~munista.~ 

" lltevelam que O Conse'iho timbrou em mi~ - declarava. que
J 

se insistisSe no ~~em PSJ'a Ii'o< p~U~íca econômica dO ... 'f. :tllstórico no mundo, com:prome .. ~ 
t ~utar a política do monoPÓlio. sem t>êffido,.êle õ rscusaria, Pedi, por.- ou~ l,\!;.. ~ ~ ..... ~ . tendo a ~archa pacít1ca para a 
li"!Jj_tolerAncl~ . ~~h'd~, ·e em con~~ tro ~le", que, marcasSe &Ud.iência Tendo' dh:igido 8.saim, como dh igl, .6ocial1zaçaA dos povos, COm a' 
l~AAI.dment{)o4a iitll.~., p.'l?'!. 'Illt '1"l' .n$~nd~~' 'l!9lU~f!l\O.~, 'Il!UP~o_ Ú! re!"~~Jlle,,§.~I?~~~.'la. "h:ut1l\1;\~ ":l!!}ha . 
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dura". que condena lncluslve a 
coexistência. pacffica (actuJ vale 
um gr:to). que excelentes resul
tados a-lca'nça. U 

pouça depo!s se refere ao malOgro 
da produção do trigo na Rússia·. 

Sr. Presidente, é exatamente nesta 
hora que se" cogita. no Brasil de re
latar relaçóes COm a CWna Ccmunis
ta,. a exemplo do que acabou de fa
zer ao França. 

E' impressionante, Sr. Presidente, 
Quem diz é o líder comunista. Sr", 
Luis Oarlos Prestes que é um· ho
mem sincero, qUe foi sempre comu
mista, . unca o negou, tem lp.tado 
pela marxisação dêste País. 

Respeito o seu modo de pen.sa-r, a. 
SUa filosof~'a, pela sinceridade com 
que êle luta, embora não concorde, 
mem com a doutrina. nem com o seu 
trabalhn, nEm com a. luta.. Mas êle 
faz essas afirmações depois de ter 
um encontro com o President-e da Re
pública, faz essas afirmações nesse 
instante, Sr. Presidente, nesse ins
tante em que altas posições do Pais, 
comando, são entregues a homens 
Barxistas e que estã<'} no permanente 
trabalho de bolchevização do Pais. 

Quem não pe:Q'a amim, 81'. Presi. 
dente. é reacionário, é inim.go da 
Pátria, é inimigo do povo, ê inlntigo 
dos trabalhadores. ' 

Mas o povo está reduZido à fome, 
não só aquela foma e aquêle sofri
mento que há longos anos atinge 
certa" área dêste País, como o Nor
deste, por imprevidência de governos, 
pela 100to de visão de algUns poll
ticoo, pela exploração de alguns po
derosos na econom:fI" mas hoje é 
tôda a Nação, que luta contra a fo
me e mi.séria, organizada. 

Tive Oportunidade, a semana. pas
sada, 81'. Presidente, de fazer o le
vantamento, em algumas tamilias 
médias e em ~lguma.s famílias de 
trabalhadores de São paUlo _ Bois é 
o que jntel'essa, porque o rico' não 
pa-ssa por êsse sofrimento. Fiz o le
vantamento de quanto se gasta nu
ma feira, o mínimo dos preços da~ 
quilo que é necessário todo d:a na 
mesa de uma família, sem gtande 

o arroz, que hoje - diz o jornal 
- sofreu uma baixa de 01'$ 30,00, 
até anteontem estava, o arroz a.,"ll
lha, a. C -"$ 340-00 o quilo; o feijão, a 
Cr$ 2<J.O,O(}; a "ame, não o filet mtg,
nem, o alcatre, a' Cr$ 750,01) e Cr$ .. 
800,00 o quilo; a bata. a cr$ 150,00; o 
ca!é ao < Cr$ 160,00; o açúcar, a Cr$ 
l03,{lO; o óleo a cr$ 850,CO o litro; a 
verdura, o pé" de alface, Cr$ 100,00; 
a Inranja, Cl'$ 200,00 a dúzia; a ba~ 
nan~ Cr$ 200,00 uma dúz1a; as ovos 
el'S 32U,<JO a Ó'úzla, leite tipo "c", 
Cr$ 86,OD, que 'é o que o povo toma; 
o tomate, Cr$ 180,CO; a cebOla, Cr$ 
180,00; o macarrão, C,r$ 280,00; o vi
nagre, Cr$ 120,00 O litro; o sapólio, 
Cr$ ,50,00 a peru'a; a ma..zena, a Cr$ 
240,00 o pacote; o sabão de 11mpeza, 
CrS 45,00; !l- cera, Çr$ 350,00 a lata; 
o sal a Cr$ 100,01. 

51'. Presidente! tomando por base 
Unla família' de seis p~oas - O roi
filmo que está abr.gado a gast:.r, nos 
espa.ntou, as cifras, face o quanto 
ganha. 

mna família de seis pessoas, em 
que mar1do e mulher trabalhem, te
nha dois filhos e wna. empi'egada, 
gastará, ~Ol' se nWla, vivendo wna 
vida 'apertadíssima. comendo mal. 
porque comendo cada peSsoa um óvo 
a.penas em qumze dias, e como so
bremesa uma banana. no aln~ôço e 
uma lannja na jllnta, gaswna: 20 
kg de arrOz - Cr$ 6.800,00; 6 kg de 
te jão - Cr$ 1.200,00; 30 kg de car
ne, o que é muito pouco - cr$ 
22.&OO,CO; 32" kg de batatas - Cr$ .• 
4.800,00; '7 kg de café ~ Cr$ 1120,00; 
20 kg de açúcal' - Cr$ 2.060,00; 40 
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lotas de óleo "- Cr$ 12.000,00; fllJ1lilia, sôbre dinheiro para esta 
verduras, COlllendo s6 uma, e muito gente. Aviões, Congressos, -expos1-
pouco ---Cr$ 6.000,00; laranjas, 1/2 ções e principalmente, concentrações 
dúzia. por illa, uma. para. um - •• dêsse.s inimigOS da Pátria. 

Sr. Kl'1'Jstchev apoiou e~ a.provoU a- I ... 
galizaçã.o do partido Comun'sta no 
Br .. ;!. Pode ser legaliZado. Jâ pode. 
mos votar; O Sr. Krutschev apro .. 
vou. Aprovou também a Frente Am
pla. db SI'. San Thiago Dantas, logo 
deve S'e! feita. .a Prente Ampla. Como 
gh~tt\ do- Brasil () Sr. Kl'utschev! 

Cr$ 600,00; bananas. a mes:ma. coisa O ano passado ac*.ava-se nesta 
- Cr$ 600,00; ovos, numa unica te- casa o Govemador da Guanabara, 
feição, só 15 dias - Cr$ 2.250,00; porque dera uma entrevista a um j01'
pãO - Cr$ 6.000,00; 60 Utros de leite. nal ~ericano país- demo-cratl, SÔ
tipo "C", que é o do pobre - Cr$ bre as dificuldades do Brasil. O Go-
5 .IGO,OO; 10 kg de toma.tes - Cr$ vernador Carlos Lacerda é um ho-
1.800,00; 2 kg de cebolas - Cr$ .' mem que caUSa. hornn' ao Presiden-
360,00; 10 ::tg ..le macarrão. mas come te João Goulart e aos comunistas do 
só algumas vêze.s - Cr$ 2.820,00-;. Brasil. Porque o Governador do Es~ 
1 litro de vinagre - Cr$ 120,00; 1 tado de um E3tado· que ne.sceu de 
pacote d esapóleo bruto - Cr$ "... um abõrto po-lítico, Estado sem cor~ 
300CO' 1 pacote de maizena. na. eco- po, uma. cidade transf.JrmoJ.d.a em 
n~h\ - Cr$ 2~O,OO; sabão de Um~ Estado e do qual se retira tudo, até 
peza, 12 barras - cr$ 51.40Q,00; ce~a. a polícia, com esta coisa estranha. 
um.a lata, Cr$ 350,00 e o sal, doIS escandalosa do Govêrno Fed2r..:.l 
quilos, Cr$ 200,00. manter em um Só Estado da Fe-

Se duas ou três pes.soas deSSa ta- deração uma policia federal isto que 
mULa tiverem que tomar· urna con- não exí.st.e na Bahia, em Minas Ge
dução cf'uco vêzes por semana, e uma rais, em Goiãs e em São Paulo _ 
conduçã-o só, gastará Cr$ 68.9~O,O~. talvez venha a C1I':istir breve, pela 
De maneira que ninguém podera VI· super sabedoria· e super pa.trioesco 
ver sem pelo menos, receber, cr$ ." do MiniStro Abelardo Jurema mas 
129.660,00 que é a soma. dessas des- nâo existe ainda. _ criand:> tôda di
pesas. NO-te-se que nessa. demcns~ ficuldade e1lquecido que o governa
tração náo estão relacionados QS dor Oal'las Lacerda foi eleH.{) sob a 
gastos eom farmácia. mé-dico~ ~gua, proteção de uma lei eleitoral. de:bai
luz, gás empregada extraordmariqs, Xo da vigência de uma ConstituIção, 
corte de cabelo, alug;uel de ca.;:a esco1hido livrement-e por um povo, 
roupa ca.Jc;ado lavadell'a, COlé~lo, Cl" e com o dinheiro da repú'J!ica, com 
nema férias OU certos utensílios q~e 05 fa"'l{)l"es do Estado, oomo alguns -se 
são a';)solutamente necessáriOS. POlS, elegeram, ou melhor l'oubaram a vi
se somarmos mais essas despe~as, aS tória. 

Mas, Sr, Presidente, COmo é tel'1'i .. 
veI neste país um homem Ser sincero •. 
lutar pela ordem, por principios de
mocrat039, eanditar-se a um go~ 
vêrno de Estado e ser eleito p:.ua EeT~ 
vir o povo, o bem comum, o pais e 
s,e1' depois, como governador grande 
parte do seU tempo roubadO, saquea. 
do - é esta a expressa0 - p~rque 
aquêle temp-o- que deveria ser d::di-ca~ 
do à admini.stração, à feitura de ma's 
cscolaJ, de mais hospitaif:, de ma.is 
maternidades, basta ver o que é ao 
mortalidade infantil no Bra.'3~L o pro. 
blema da esquisto.sStlmose Que e'5tá 
acabando com â Nação, o problema 
da t'lbercu1o,s,e. o probl-ema da lepra 
que é. um problema. gravíssimo neste 
f'ais, !oa ener~ia elétric'l. à~ c:.,'.:.~l"~. 
enfim atender todos os problemas da 
produção e da melhoria ,do pcvo, tem 
que ser empregado em defender o po
V>o contia as greves. Os Governos de 
Estados vivem em suspen"e porque O~ 
agitadores pastos em t'Üdos Os Esta
do e Municíp:o (~{I, RepÚblica ator· 
.mentam os Governos com greves di
"\.'igidos.e protegidos pelo Gcvêmo 
Central e com invasões d-e terras que cifras vão para mais de 300 nul cru

zeiro ao mês. S6, um apartamento 
de 2 quartos, hoje custa. o aluguel, 
cem mil cruzeiros. 

Ora o que percebe hoje um juiz, 
um professor de Universidade ou 
um funcionário, depois de 2{) ruuos le 
serviços, não é suficiente para e.n
frentar os encargos de famílIa. 
Que dizel' dos mais pobres? 

Nesta hora, Sr. presidente, o Pre
sidente da República está. empenha
do em reformas. Todos nós somos a 
favor aas reformas. A nação inteira 
sente a necessidade de reformas co~ 
meçando, começando primeiro, pela 
refOrma do hOmem, pela reforma 
daqueles que estão à frente dos en
cargos públicos à frente das, e.mprê
sas à frent-e das re,....'q)onsab1hdades 
da 'Nação, para que ela não s~ja sa
cudida, todos os. dias por escandalos 
terríveis como o QUe abalou recen
tenlente, ao Pc:rROBRAS e do qual 
se ocupou, ontem, nesta C~sa. o se
nhOl' Senador Mem de Sa como .o 
que se verifica nO Comércio BraSI
leiro do Ca-fê. 

Neste momento, Sr. Presidente, 
está o Govêl'no empenhado em fa~ 
cHitar a comunização do Brasil. Os 
jozmais noticiam. hoje, que., 1,J.m 
grande militar, o Sr. castelo Bran
co qhefe do Estado Maior das Fôrças 
A.n'IladM, um homem qUe tem um 
passado de grandeza, um homem 
culto, capaz, digno independente, que 
soube conduzir-se/no presente nos 
encargoo e funções qUe lhe sãO ~n
tregues com lealdade e com patno
tismo, nos enca.rgos que lh~ são cop.
fiados a imprensa. noticla. que e!e 
será afastado e que dentro de tres 
di3s talvez já se oonheça o no"Vo 
Chefe do Estado Maior das Fôrças 
Armadas. 

Nenhum homem, 81'. Presidente, 
qUe no seu cargo ClU no seu offdo 
comporte-se cOm dignidade, perma~ 
nece no cargo. Terá de sujel~ar-.. )e 
ao COT, à organização revoluClo~á
ria dos estudantes, aos grupos de sm ... 
dicatos que não representam os tra
balhadores, porque o mais forte não 
tem oito por cento dos trabalhado
res daquela categoria e alguns se· 
quer trabalham mM vivem a. grande 
neste país. Numa hora em que todo 
o oovo sofre, em que a sociedade 
médica o Desem'Jargador, o Juiz, () 
Pl'ofes.Wr de Universiclade apertam o 
cinto lutam para manter encargos da 

O Presidente Goulare e SUl cama- custsm bilhõc . ., ri ecru7.~iros a N!)C~O, 
l'llha escandaliza-se, espanta-se, por- O Ministro Snn Thia~o Dantas 
que o Go-vernador Cal'lD;S Lacerda faz aconselhou o povo a plantar mi1h~ 
escolas, porque êle termma. obl'as, ur- vários na minha terra, que é uma 
baniza. as favelas, remodela e põe em tetl'a mais rica e com tnaior fa-c"1i
execução os Hospitais, porque ele tem dade econômica plantaram, Vi no 
adiantado o Serviço de Aguns resol_ Vale do Paraiba um senhor que ha. 
vendo o serv'ço de. águas até para o I via comprado recentemente uma fa~ 
ano 2.CCO. porq".te ele recupera o E,c;- 'lenda, e como ccnvidou-me para vi. 
tado e porque todo o povo sente.se I <;jtar a fazenda. assisti entáo o se. 
feliz.e a ~a:ção tamb-ém, qua.ndo teIll )' "'uinte emetácnlo: 8 roceiros. como 
bons adnlllllstradcres e que esses ad- ii7emcs lá. pedindn ao nôvo fazen
mínistra.dores são honrados e dignOS 1eiro que lhes comp:--a..'\sf' o milhO, 
porque êles são cultos, pcrque êles IJorque regu1ndo conselho do Govê? .. 
falam bem, porque êles tem coraJem. no p11.utaram e agora não sabiam o 
porque são sinceros. Nesta. Naçao e ~Ue fazer com o m'lho p::lis não ti
para o atua.l govêrno ser hor:rado, nham n Quem vender e prec\savam 
dlgno, culkt e tra.balhador é cnme. comer e não pl")diam perder dinheiro, 

Escandalizol.hSe a. Nação porque O tempo e trabalho. 
Governador Oa.rIos Lacerda deu ump. 
entreviste. a um jornal- dos E't2.d'J~ í!:le então adquiriu o mUho, para 
Unidos, mostrando as dificuldades ajudar, pf'nalizado daquela gente. 
dêste País a nOSSa luta e OS nosso.s Quando chegamos a casa outros pe. 
problemas;- Mas não se encandaliza 1.1am o me"mo, Tinham sid'o ludibria
que um braslleiro, lider COm"llltsta., doo pelo Govêrno,- que miliardárto e 
vá prestar 'contas a Kruschev. fazen- !atifundia.rio, não sabe o que é fome. 
do um relatório sôbre a América do Nesta altura, Sr. Pres'dente. OS 
Sul e o Bra.s'l, mostrando o sucesso portos estavam em greve e greves qlle 
da coexistência pacífica, mostrando o cnrtam bilhões à Na~ão e ao Povo, 
sucesso da coexistência. pacifiCa nesta. e por isso o' rnilho não erEi embarcado 
luta também travada aquI entre o e c,omo tal já não havia. q'lem o com. 
grupo da linha de pequim e do Sr. prasse. 
Luiz Carlo1) prestes, que acha que o O san<t·J.e da Nação que se esvai 
Brasil com êss-e m-étoào e atual 00. e com eie a esperança e' p'lciêncía 
vêrno em bre-ve será dominado pelos do povo ~t1e sofre o de.sa.tio desuma.
comwüstas. Dai- 9 nsce~idade da le~ no do govêrno. 
galização do Partido Comunista. Um; Nesta hora, SI', presidente, e êsses 
se dizem comunistas, outros marxis_ dados são de hoje, nesta hora nem 
tas, como Se fô...c;sem co'sas diferentes, a. família média pode sobreviver. Mes 
E~ 'lma. confusão para enganar o povo neste momento há alguns que ga.
e OB mais simples.' nbam milhões, ganham tanto que po .. 

Luiz Carlos- prestes conversa eom dem dar à COT, qUe podem pa.gnr 
o Presidente da RepúbIiéà .. acerta a grevistas que podem pagar agit.a~ 
legalização do partido Comunista, dores, esq,uecidos de que e.s escolas 
votos de analfabetos, eletções à vista, pÚblicas cu.stam dinheiro io povo o 
e viaja· para a área comêInista, le"Rn- <:atlgue do homem que traba.h::l em 
do relatório sôbre a América e o Era~ tod?s os ra~os e em ~õdas a~ eate .. 
sil a Kruschev, o natrão das pãtrias genas .o-a Vida, atraves dos lmpos" 
e dos povos oprimtdos. tos,_ e qi.1e c estuda.nte tem .um~ obri~ 

O St. Heribaldo Vieira _ Permite g-J,ça.Q: a d~. respeItar o dmhell'o do 
V. ExQ. um apàrte? P,'vo, frequentar escolas, est~dar, 

O·SIt. PADRE CALAZA.NS _ pOi.$ p,1.ra" quando s~ possam ter cap~clda-
nã.o. dI) para assunllr as responsabllldadC's 

O Sr Herlbaldo Vieira _ AgorA Já llÚ'blicas neste Pais .. 
se pode legaliza·r o Partido Comunis- A Nação e.st.á;. invadida ~r todos 
ta. pOr.que o 81' LuiE Carlos Prestes Dli lados. As faLCilidades que sao dadas 
Jã' conseguIu ordem do Sr. Kruts. aas embaixadores da II Cortina de Fe-r_ 
chev ro" ao de Cuba - homens que fo-

O ·SR. PADRE CALAZANS _ v. rani para. a .escola. de MoscoU e. ~e 
Ex" tocou no ponto mais importante. Praga, que flZer~ln Cursos es~ma.l
TudQ depende de uma coisa, de um zados e .são envIado-~ à Amél'lc~ ,dO 
homem que manda. no mundo: Kruts- Sul - pMa, apressarem pe1.a dlp.o
chev. Não há. mais dificuldades. O mAcia, OI l!.~vento do comumsmo es .. 
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. ão saqueando a Nação. POl'éra mui~ 
p mais grave do que êsse fato, 5\-'. 

.:lresidente, é que o atual Govêrno 
. ~stá saquell-11do a alma da Repúblic-a 

1. UiStória, a tradição. a vcroção des-
ta Nação, . 

Evidente que o Brasil necessita de 
':eformas; ri~cessita de uma ref(J1:ma 

,Jgrál'Ült, :::im, que dê rnlhoria aos ho
:nem-l do campo, para: não vive-rem na 
~ituaçã-O dolorosa em que vivem, 1'e
:orma que aumente a produção dês
:.e pais, que garanta o preço. \ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

têrmo nõvo e para definir a classe 
nova. 

$e est3t nação pud~se saber o q11é 
se passa dentr.o de algumas desuas or_ 
ganizações, coblir-se-ia de vergonha 
Mas aqUilo 'que se preCisa fazer e rt'!a', 
lizar não se faz, Ataca-se 2: Nação, 
arreme.<"'.sa-se cc,:1tra o Congl'CSfO, cor...s 
pu'a-se t-odo dia, greves por todos O~ 
!ados. agitações P-Gl',\tõd&s' as part.::s, 
dinheiro público pagá de badel'l13,s 
certos jornais etc, etc. E o povo va.~ 
ciente, beneditinamente pacienLe, At.!! 
quando a pàciência e a espe;'.ançu do 
povo .slIpOl'tarão o desafio da. in"lpustH_ 
1'a g0verm:'mentajjl 

tos Pr,cfltes não cometeu clime nenhum 
contra a. pátria, como· não cometeu 
na~uela.- noite em qUe as suas ord~:n.s 
aSio.assinou tano:,s brasileiros' ~ODVa.l·
demente. Tudo isso é nacionalismo e 
heroismo! -:f:le foi prestru' uma grau
de açÚJo dem!)cr~tica,: levar- l'€la.tóriõ· 
dn América Latina e do Brasil pa.ra 

tendo Pareceres, sob n::;. 806 a 80B, de 
1003. das. Comitssões de: Constituição 
e Justiça, pela 'constitucionalidade e 
juridicida,de; RetaçÕt,S Exteriores. fa .. 
vorá\'el e smíde, favorável. 

Vi; 110 vale do Paraíba. com ó s~ ... 
cretál'io de Agricultura de São Paulo, 
doze pi'odutores de terra, na plan· 
"ação de -8.1'1'02'. juntos compraram 
u'a máquina por.que sozinhos não po
diam comp::-ar, Um outro gnlpo está 
esperando ainda, a boa vontade pa· 
ternalista. do PresiQenbe. 'Todos né::;: 
sabemos quanto 'custa um trator, ~[10 
é preci~o ir tão longe: q,uanto cU~la 
ltma Rural Willys, um jipe? Ê o pre
co de um fino' cadilaque na EUl'oP:l 

Não creio, Sr. Pl'e_~idente, l1enp. UC?l_ 
to que o 81', João G-oulart sejo.. co
munl~ta, N5') t"' nem ,pode ser cnmu
ni:<.ta quem é um grande laVhm~'ário, 
t11vez o 'naiú!' do Brasil, uma das 
maion 5 fortuna.s do Brasil, qtle .se dá 
ao luxo de pagr,<:' na h-ora as fazencia·s 

que Kruscheve se situe bem no pro-' Votação, eDfl turno único, ao .t'fU
blema para- dizer Mmo se deve r&.zer, jeto de Lei dn, Câma.-ra n" 112, I...~ _~u3 _ 
para. que 3il11anhã a bandeira brasi. (n9 3.100-B 61, na Casa de ofi:;enH 
letra tenha o verde substituído -pelo que- reverte ao serviço' Ativo do Exêr ..... 
vermelho .. Crime é dar entrp.vi5~.a. pit() o Tenente Coronel Ruben):! ~i~ei_ 
PatrioUsmo e elTllttegar a .sorte da rI? dos santos, e dá outras ~roylOen~ 
América e do B!'asil a Krut.schev. ,etc. çlas. tendo Pareceres favoravezs sob 
... ~é;.. qure"'o' t.~rem{)6 l.J.ue rSq.Joí'tr,r o§ 11.S, 884 e 83~ de 19?3 das Cor.1is.

€5,.<;f\. emp-~~'tul'a? Quem tem ~ouvido!: 30es de ,Segurança NaelO,!al e de Fz_ 
para. ouvir. ouç.a! Quem tem olhc~ nanças. 
para, ver que veja! ' __ 

Era o 'que ~tinh:t a, diz.er. Sr. Pre
sidente. (MlIito bf;II:'!) 

COMPARECEM MAIs...,pS SENIIO
RES SENADORES: 

5 

vo~açã.o, m turno UIlH,;O. QU «e~ 
quel'lmem.) 11(1 1.2-05, de 1963, pelo 
qual Os Senhores. Senadores Artur 
Virgílio \'Lidcr do PTB), Barros Car~ 
valho (Lider elo. 'Maioria) e Lino de 
MattOG (Lder do Bloco das pequenas 
Represenwçóes) solicitam Ul'gêoncla, 
nos térmos do artigo 326, n9 .J ~, (:~ 
Regimento Interno, para o Pl'ojeto de, 
Decreto' !#gi!;Iativo n,9 44, de 1963· que 

concede anistia aos membros da Fõl'~' 
Çtl.f .. icial do Rio Grande do Norte. 

qlr'e compra, Não sei se ao F'sco paga Ad,alberio 8ena. 
com6 paga a::! SU:lS fazenda!;, Que p Oscar Passos . 
d-ono de um', q\Htntidade brutal d;~ ca_ Antônio' ,lucá. 
beça.'> de gc:.,do, de O\'elhas, homem que Dix-Hui~ R<>,mdo, 
faz coleção de fazendas, o nosso ,Joâo Jefferson de Aguiar 
com t.-:-'rra. Que se dá ao Iu);:o de ter Vasconcelos Tôrl'cs. 
tôdas R5i propl'ied.:tde.s que deseja,.só Afonso Arinos, 
pen~a em reform.a a~ràl'i:l para os Milt-On campos - <lP 

. ~ N~ão gasta ,uma fortuna com Co 
Instituto de" Campinas para dIzer 
onde se planta. a.1'1'OZ, onde Se pl~n~a 
cai1é como se cria isto, como #~ faz 
aquilo, p::n'que há uma gram:.e dI
versidade n,o aproveitamento rennoGo 
da terra, Esta. é a razão das esc,? 
las, da. formação de técnicos etc" c,e 
hav"er verbas nos orçamentos e e:<lShl' 
um Ministério da Agricultura, E t11:!O 

outros, E l'ef1rma parr.· êle e se LS - O SR. PRESIDENTE: 
';técnicos" ent.re aspas é tomar t-el':a " 6 
de uns e di~tribuh a outros e au.men~ Presentes na. Ca.5a Vlllte. t; .seis Se· 

- isso custa dinheiro. E que. fr17, C', P:-c
side:J.te, u3.da, a nâo .,,:er prêgar a 
baderna, com seuS acólitos. 

'Se o goVêl'110 quer saber o que é a 
reforma agrária, vã p2dir liÇÕ25 ~l~lma 
da-s escolas de Mina..:, a um J'}1'f!n1 

estudante que terminc'11 o ~el1 l~t:':f:O 
o áno passado e i'f-'lu<lou o pg,ranmfo 
Carlos Lacerda Íl1ostnmdo qual o' C1.
minho pua se re':"'Jlver "3 r-efoEn:3 
agrária no B~'e.sil. riaS n~da se' fez 
de certo, sem10 cop~ar o que :'.ie, rsz 
em Cuba o que se f'az na Russ,Ia e 
em outros países da área _cOlnumsta, 
Querem melh-crar as condições do 
p.a.ís? Apre.~sem certo:; trabalhos: 
ponham t:9doo os p01'tos do Norde~te 
em cond:coes p'3.!'a que o homem nao 
venham ~a p~oduzir com') aCÚI::1teceu 
no Estado de Alagoas e ter que espe
rar meses .a fio um barco japon~~, 
para escoar a. produção. 

tal' dS suu;:;, ~ \nhore.,>.;.senadores .. A maténa da O.r~ votação, em primeiro turno, do 
Não aCl'cdHo Que o sr, JOãO Go·.1- dem do Dia, tôda ela. em fase de \'0-, projeto de Lei do Senado, nO ~, de 
~ '" - f' d' d 01' falt de quo '1963 (de autoria do Senhor senador l~;'t ?eja comuni.sta. .. Sr, Pl'e5Ident~ lX;1.çao, ~ca a la a p a· . -

'..;~e e um f.," ':~.r:.',e "Vivem" para ~f:,f rUln regIment.al: . 1 Ar~h..tl' Virgílio) que dlS-póe sôbre in-
comun'.s.tn, Acredito, sim que. êle tem I A pala:v~a esta facultada a <:I'...la,Q~lCr denização a ,ser concedida, em I. .. :~ 
um plano, ajuda, alicia. nOl"l1eia, favo. Sr. Sena.aor qUe ,dela' desejar fal,er de rescisão do contrato de trabalho 
rêee marxista e dejxa~O-s agirem a, uso. / sem justa caUsa, anres do emp!'egado 
à vontade., QUl'mdo tudo csbver para I O SR, ülI .. BERTO MARINHO: completar O período de do:z.e meses 
pegnr fOlo êle' smghá como .s!llvado de Serviço, e dá outras providências. 
nedi'ndo C<; bênçãc-" c1'!l Igl'e.l"~ e é.po,~~ Peço:l palavra, Sr. _Presiden~e. tendo pareceres sob 0." ru, 743 e 7~ 
sível oue tenha a de alguns t"2i!giosos, O SR. r~ESIDENTE: de' 1963, das Comissões de: Const1~, 
para dizer qUE pré'c'~a .<:al"ar 9. Nação tuiÇ:lO. e Justiça. favorável com" 
da he1'e~ia comunista que é conta t. Tem 6 palavra o nobre Seuador emenda. qU} oferece de nl} ~·CJ, e do. 
nOES2.I vocação histórica, Que é contra Gilberto Marinho. Leglslação Sóci&l, favorâ.vel ao proje .. 
O,:: nossos princípio:;, contra. ..l tamília. O SR, SENADOR GILBERTO to e à emenda da Comissão de Dons-
con~ra tudo"! conb'a todos, E'- cntã,,; MARINHO ?RONUNC[A DIS- tiLu!ção e Ju~ti\a: 
gO!;Je.lrá fi Nação p:lra "!.'H-llbeler::f'r 11m CURSO QUE,. ENTREGUE A~ RE-
regime pel'ollista,. fascista, l1!\?,:sta ou VISãO DO ORADOR, SERA PU .. 
sind:calists., - seI lá' o que, Rp.petiré. BLICADO POSTERIOfu\1EN'l'E. 

7 

Ge~úlio. Mas é possível que 9. des~ra_ 
ça. seja maior d-o qne êle ,eSDel'$\ Cnba 
é um retr·,tto e os tempós são diferen-
fes, ' 

O SR, PRESIDENTE: 

Nada. mais havendo que trabl", vou 
declarar encenada a sessão, desig .. 
nando para a de amanhã a. seguinte 

ORDEM DO DIA 

~ f!: a luta. pelo barco. pal'a podErem 
es'c-oar e-.s ,sURs riquezas, Pois mui
tos dos portes já. não' dão m.a.is ca
lado aos nayi-os. Coloquem todos 'J:s 
portoCéi do nOl-qe,<;te €m condiçáo •. o1'ga 

Não aeBito Sr, Presidente, a coloca_ 
ção do Bra.<:n em esqUerdas e direit.as. 
O Pr'oblema nftO é de esquerdas ou 
direta..s, mas. sim, dura e ferm luta Sessão do 
de democratas (:. tot.alitá.-ri-OS, E~ta é a 
rea.Iídade, ~ 

dia 20 de fevereiro 
(Quint.a.~feira.) 

<\e 1963 

Votação, em turno tlmco, ao rl"Q' . 

jeto de Decreto Legislativo nlf 14,. da 
1003 (n9 á-B, de 1963, na Câm~ra7, 
que ap.roya, 00 textos da Convenção 
relativa a proteção' dos trabalh.ado. 
res contra- rátti-ações ionizantes, ado
tada pela Conferência 'Internacional 
do Trabalho em Genebra, e dá C<)11-
venção para revisão parcial das C"...on
vénções adotada. pela. mesma CCn
ferfnc1a, tendo ~ nize econômicalnel1te a marinha me!. 

cante brasilei:a, ínsb:umento de for
ça. de progresso, de economia' de um 
Plli~." EEcutJ o ~residente Dutra, {IIe_ 
rec:md.o mais energia ao nOl'de~t,~. 
entregue' a homens da I:nwgadl!l"a de 
um Marcondes Ferraz e \'erão o llO~· 
deste se tra.nsformar. Afaste os ag.:
ttadores e pl'ofi~,>ionais, QU'f'm e.st~lctnjJ 
e deu ao GOvêrno 'todos os eshlclos 
Mbl'e as Sete Quedaf.? Foi Marcondes 
Ferraz e :'l'ni',rs de entregar 03 e.stu
'dos ao C\y,.i1~no mostrou a Milt!lfl 

- ~Çampos, .a. ruim e a outros, :Mas .
~uem 8e oferece o trabalhO? A~ rU,::
,~s aos técnicos comunistas, E {;11._ 

gru'çado o nndonalismo do 81'. r,,~· 
0Bidente da República, Quem fêz Sao 
~-4t'i'andsco é capaz de fazer Sete QU,e~ aup,. sem mais comunistas no, Bras,l w- De ao povo b~'asileiro' os' im1t!umen_ 
, tos íI'.mdfu..'llentais e paz, que ele l"ea· 
\~ O Que o Brasil I?recis~ é de tran-
~Uilida-de, calm.a. diseellllmento, hO~_ 
Ta respeito ao "dinheiro "público, Nuo 
po'de 'um homem ficar foragido por
Que não paga. seu dejicit s.,:) Banco do 
, rasU, O que nã·:} pode é o ~anco, do 

rasil ficar fevorecendo meIa duzia. 
_ de proteg~dos, Esta nação de joelhOS, 

('!nvel:gonh3.da, no dia ,.-m. que se pu
ex f-Az.el' um inquérit.) no Banco, di) 

ti{'.a~i1' pa.l'-t./ saber qoois !tOO O~ prlv~-

E' e'.ita a verdadeira cÓlocação do 
prOblema: Ao SI'.. João Goulart quu.,~_ 
quer re.9;l111e serve, contanto (Iue êle 
possa continuar governalldo ~ "com 
tooos os pC-de::es", _ 

O Sr. Ped1'{) Dant.as e~creVe hoje 
um artigo 110 Estado d'e S. Pa1Jlo, 
que retrata bem eEtà reaJidad~. A 
lei q.ue serviu para. O 81'. Joãó Gou
lart ser eleito Vice~Prsident-e g cheg.u 
. ~ Pl'csidf;ncia da República não se1'
ve para eleger 05 outros, é necessã. 
rio mudar' a regra. do jôgo, pO~'que 
êJe pode cor·rer risoo, A Constituicfio 
que serviu para êle chega.r no no'Ci€1' 
não pede ~ervir paTa os out'.'os" Não 
vejo mal 'êm EC refol'lnar a ConsE
tuição, '.a. Lei, Eleitoral ~ acho que 
precisam ~~r a.perf-eiçoadp.~ t.odos os 
instrumentos da demoo-vácia. tornan
do-os mais democratas' ainda. N§.o 
concorda qUe agora, seja mudada a. 
-'egm do jôg;o, sOu a favor de pro· 
fundas reformas, A nação não p':?de 
fical' dividida enm-e super-po-dero.sos 
e miseráveis, A pobreza é uma "\'ir
tude; ai miséria é uma infâmia. 

O que não pOs~o admittr é que os 
.nababos os hcmens ricos, os .'g.ozado
,)'<fl'; da' vida venham-nos falS1' em 
refo!"'ll]a' á,grárla" ~ um desafio ,à. pl>
ci-ênci-at. à. d·tgnidad.e do ·'P()VO e de 

'pobre. il€g4ad:es, E t~lvez o Sr, Darcv Ribel
beiro tenh.'l. ra~ã.o: Rá. privileqhdos 

li:f, "Q11.ev~dos", Os "prevUeg1a:dos" 
Uo_lb. 1»!\Çg_ \!ll!O! ~_ ~."_, q 

amM~as l'~'i-
8r. !--"ª fI!IL 

Votação 

_. " ,1 

V~taçao, em turno único, do "Pro
jeto >de Decreto Legisla.tivo nQ 29, de 
1963 (n9 23-A 3" na Casa, de origem) 
que &pl'OYQ o Ac~rdo Bási-co de Co
operaçf,) Técnica entre Os Estados 
Unidos Q,O Brasil e Israel, concluído 
em Recite, em 12 de março de 1962 
tendo Pareceres javorâveis sob núme
ros 799 800 801 e 802, de 1963., das 
OOlnü~~tões: de constituição e Justiça; 
de ~~elaç6es 'Exteriores; de Educação 
e 'Cultura e de F{nanças, ' 

2 

Votação, ·em 'segundo tunlO, do Pro~ 
jeto de Lei do Senado n9 4. de 1960, 
que autoriza o Poder Executivo a emi_ 
tir selos comemorativos do cinQUen
temirio da. 'funçã.o da Prelazia do "Al .. 
to 8olimões". tendo Parecer n9 855, 
de 1963, da C<>missão de Redação, 
of-erece-ndo a redação do vencido em 
19 turno. . 

Votação, em turno único, do Pr'o 
jet..o de Decreto :yegisle.tivo nO 4Q, de 
1963, originário da Câmar~ dos Depu
tadOs (nQ 7 A, de '1963, lla ... Casa. de 
or:i~l}nl) qUe aprova a Convenção 
tr~ sóbr-..:' Entorpecentes, assinada 
Wi~o!!._YO.fk, !\~ <!L~~'!!..J9~1: 

Pareceres javoráveis, 
842, 843, &44 e 845, de 
mJ.s;;~. . 

EOb, nÚlnerOB. 
1963, da. CO-

de Ctmstituiçli<> 'e Justiça; 'Ji ' 

de LeglsTàçáo 'Social; 

- 'de Relações Exteriores; G 

- de Sallde . 
Votação em turno ún1oo. do Reque

rimento n9 4, d-e 1964, em ,que o Se_ 
nador Vasconcelos Tõrres solicita 
transcrição dos' :Anais do Senado da 
carta pela qual o" Senhor Presidente, 
da Repú blicà convidou o Presidente 
da República Francêsa para visitat 
o Brasil, e da respectiva respost3:' 

a 
~ Vot.aç1io, em turno único, do Ro-
querimento n9 3, de 1964, pelo qual OI 
Senhores Seno.dores Vasconcelos Tôr:., 
res (Lider da Maioria. em exercício)' 
Sigefredo . .Jf'"acheco (LideI' do PSD) 
em exercclo) e Aurélio Vianna ,,'Líder 
do Bloco das "pequenas Repres,enta. ... 
ções em eXt'f"cício) solicitam urgência., 
na3 têlmos do artig'o 326, n Q 5 t;, dQ 
Regimento Interno, para o Proje.o de 
Le~ da Câmara nO 127, de 1963, que 
dispõe sõbrc a remuneração de pr~, 
fissionais diploma-d03 em ,EngenbQ.l~ia.t 
!l}q~~~t~~ra e em A!!rOU9D:lla. 

/ 
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10 1'26 de março df' 1962, tendo Parece 
. res favoraveis sob Ih.: 819, 820; 821 

vowçaO, t:m primeiro turno. do Pro_' e 822. de 1963, das Combssões: de 
jeto de Lei do Senado, n 9 137, de ., 
1963, de autoria. do Senhor Senador 
Martins Júnior qUe autoriza o Poder 
Ex<'cuth'o a emitir selos comemorati 
VOs do centenário da A..~sociaç'ão 00-
ruerchl1 do pará, tendo pareceres fa
voráveis sob OS ns. 753 e 759, de 1963. 
das Comissões de Constituição e Jus 
tiça e de Finanças. 

. 11 

votaçao, em turno único,. do Pro
jeto de Rc:301ução nº 1, de 1964, de 
autoria ca Comissão Diretora que 
aposenta a . Taquígrafa-RevisOl'a, A1 
cinda Trtvt'lino. no cargo ue Diretora 
PL-l, do Quadro dá secretaria do Se 
nado Federpl. 

12 

votaçao, em turno único. do Pro
jeto de Decreto Legislativo n9 21 de 
1963, originário da Câmara do.; Depu
tados (n? 167-A 62, na Casa de ori
gem) que aprova o texto do Acõrdo 
que lnstitui O Centro LatlnoAmeri· 
cano de Físi&., assinado pejo Brmi! 
• vários pa!ses, no Rio de.., Janeiro, a 

Constituiçíio e Jmtiça de Educação e 
Cultura, de Itelaçôes EXteriores e d.f 
Finnnço.s. 

. 13 

Votação, em turno único. do R('~ 
quel'imento n.? 6, de 1964. pB'lo qual o 
Senhor Senador Melo Braga :-:olicita 
a transcriç§.o nOs Anais do Senado da 
decllu'açâo feita. pelo Oen "Tal Albmo 
Silva, President'e da petrobrás S.A., 
em carát.er oficial e publicada em ~b 
de janeirQ do ano em cur~o. 

H 

Vot:,.!~OI em turno único, do Ro
queriment-o n'" 7, de 1964, pelo qtta: 
o Senhor Senador Melo Braga sol1 
cita a. transcrição, DOs Ana.is "lo Se
nado, de entrevista do General Albi
no Silva, Presidente da Pet.robrás S.A. 
publicada em 25 de janeiro do ano 
em curso. 

Est.á encerrado a sessão. 

(Vn'G.n~a·se a sessão âs 16 ho
ras e 30 minutos). 

• 

, 

SECRETARIA 
DO SENADO FEDERAL 

A to do Primeiro Secretário 

pORTARIA NY 1, DE 1964 

Atos do Diretor Geral 
PORTARIA W' 6~64 DE 8 Dl!: 

JANEIRO DE 1964 
o Diretor-Geral. no Uso das atri .. 

buições que lhe confere o art. 136, da 
Rei'olução 6-60, resolve designar Ar
thur Lev} Sequeira Schutte. Reda
t<or de f(,adiodifuSãO, PL.4, do QuadrIJ 
da Secretal'la do Senedo Federal, p:-

O primeiro Secretário. usando da m exercer u função de Chefe da. 
atribuição que lhe confere o arUgo Seção d~ DiVlttgação c\, Serviço de 
222 da. Resolução n? 6-€() e de acôl'- I'ad!,tndifusftO, FO-3. constante do 
do com a derbe - de' _ uI' II do árt. 49 dn Resolução nl;) 38 

. I raçao a omISSao de 1963 . 
DIretora resolve deS.ignar, nos têr-I s,.cret.3.l'~a do Senado Federal. em 
mos do art. 223 e § lQ da mesma Re- 8 de janeiro de W64. - Evandm 
solução José Pi to C .,' L .' Mendes Vianna, Diret.or-Gerai. 

< , n am_IrO acel- PORTARIA NI' 7-64 DE B DE 
da, Asses::or Legislativo, PL-3, MaU~ JANEIRO DE' 1964. 
1'0' Cunha. Campos de Moraes e Cas- O D~retor-Oer::tl. no illiO das n.tr\~ 
tro, Redat.o: PL-3 e Jmé Ne) Pas- bUlções que~ lhe confere o art. 136 

da RNt-!. .. }aO 6-00, rewlve de.:, ~'11Jr 
sos Dan~as, Auxiliar Legislntivo ~eraldo de Al)!:eu Cout:nho. St~0,'" 
PL.9, para, sDb a pres:dência ,da pl'i- VJ.o'Ol' de EqlllpJ.mento Eletrôn:co, 
me:ro. constituírem (l Comis'ão de PL.6, do Quadro da Secretaria da 

~em'do Federal. para exercer a fllD~ 
,<fio de ChEfe da Sedo de M8nul;-n .. 
ç!iu do Serviço d~·Radiodifu<:po. 1:<'0-3. 
:::on tante do n" II do art. 4'1' da Re" 
olução n9 38. de 1963. 

Il1quérito incumbida de estudar a 8i
tuaç'ão do Auxiliar de Limpeza, .... 
PL.l1, CRrlito Pereira da Cest.a, con
forme Requerin\ento nl;) DP~20-62: Secretaria do Senado FederaL em 

~ ode .1:->,'1('i1'o de 1954. ~ Erolld,o 
Secretaria do Senedo Federnl. em ';cndes Viu1l1W, Diretor-Gerrl. 

19 de fevereiro de 1964. - II" Se~' tRe'1u\.,1:ique-.,.e p~r ter saí-do com La~. 
cretárlo, I . Hre~·Ü(s). , ' 

• 



fevereiro de 1!i/õ4 
.-,_ ~Z: TI 

SENADO FEDERAL 
./ COMISSÕES PERlVIANEN;TES 

ACRICUL TURA (7 Membros) -
Titulares 

Eugnio Barroe 
Part~dos I Suplentes . 

PSD 1. Attfllo Fol'tana 
(VIce-presidente) 

José Feliclano 
. Nelson Maculan rlicenciad('l) 
"Dix-Hu1t .Rosado 
Raul Giubett· 
Lopés da. Costa 
Antônio Carlos 

PSD 
rTB 
~B 
prB 
UDN· 
"tJ!>N 

2. Pedro Ludovico 
1. Aarão Stembruch 
2. Vago 
3. Vago 
1. Daniel Kr1eger 
2. João AgripinQ" 

<Em 12 de dcze mbro de 1'963) 

. Secre~ál'!o, Auxlliar Legislativo, PL-9, josé Ney !~aS!;'ós 
Feunrôu Oi Quartas-feiras às .16.00 "horas. ~ ~ 

Nota: Vaga a Pr~dência. 

Dantas. 

I 

FINANÇAS (15 Me'lnbros) 
Titulares 

... VictoriniJ Freire 
Lobáo da Silveira -
Sigefredo Pacheco 
Wilson Gonçalves 
Lelte Net::. ~ 
Arg. de Flg1lelredo 

Bezerra Neto 
Dix-Huit Rosado 

Pessoa de Que~roz 
José Ermirio . 

(Pres. ) 

Daniel Krieger (Vlce-Pres.) 
DinQrte Mariz 

parltQ.os 

PSD 
PSD 
PSD 
PS!) 
PSD 
?TB 

PTB 
PTB 

suplentes 

1. José Guiom3!!'d 
Eugênio Barros 
a. Menezes Pimentel 
4, Attilio Fontana 
5. Pedro ~Ludovico 
1. Nelson Maculan -

(licenciado) 
2. Lino de Mato-s: . 
3, Amaury SUva 

'licenciado) ". 

SUbStttUtQ4' 

" 

4. ,Aurélio Vianna 1. Ed'.- Lev!' 
5 Antônio Jucâ ,2. Melo ·Braga. 
1. Adolpho Franco 

2, Eurico Rezende 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros) 
TitulRres 

Jefferson de Aguiar 
Ruy Carneiro 

Partluo3 

PSD 
Pdi) 
f'SD 
PSD 

.Suplentes 

Irineu Bo:mhausen 

1 
LQpes da Costa 

,substitutos Mem de Sá 

PTB 
·PI'B 
ODN· 
UDN 
Ul)N 

_·UDN 
;1'1. 

3. João Agripino 
4. Milton Campos 
1. Aloysio de .Carvalho 

Lobão da Silveira 
Wilson; Gonçalves. . 

Více-Presídenbn 
Josaphat Marinho . 
Amaury Silva' (licencIadO) 
Bezerra Netn 
Artur V!rgUio' 
Aloysio· de Carvalho 

-Eurico Rezende 
Milton Campos (p:-e.sldente 

PoSD· 
-na 
P'fB, 
FrB 
UUN 

_ l!lJN 
. UDN 

1. M~nezes Pimentel 
2. Leite.- Neto 
3. Benedito Valladares 
4 Aarão Steinbruch 

5, Hel1baldo Vieira 
1. Arg. Figueiredo 
2, SílViO Péric~es' 
3, Edmundo Levi 

'1. AfanoSO ArinOS 
2, Daniel Kneger. 
3. 'João AgdJpino 

Melo Bragr 

SecretárIO_ Oficial Leglslatlvo, P-L-8 - ,Ronq1(b FerreIra Dias. 
Rf;uni5es' Qua:,tas-f,elras as 16.00 noras, ' 

Titulares Dlret~lJ"a 

Aura Moma Andrade - Pres PSP 
Camilo Noguei":n dá Gama . PTH 
Rm Palmeira U DN 
Gilberto Mannha PSD 
Adalbel't:::> Sena P'TB 
Cattete. Pmhelra p-rs 
Jou'11..n,."1l parente t;T}~ 
Guld,) Mond·m PbD 
Vasconcelos .I'orres P'l'""q 

Sec:'eHl'-IO: Dl' .. Evandro MeJ..1des víanna,..J DirpLo)"Jeral. 
R('unrQ,;~,·Qua·ta-te:ras às io horas. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 

. :tFLJares 

Menezes pJmentel, _ 
pedro LudoV1CO (Vlce-Pres _) 
Lin::l de Matos ,p~e.sldente) 
Oscar P~S05 
D1X-Huit Rosado 

ParT.lt1l.ls f 
PSD 1 
Pk;)lJ. 2 
t>SD ·1 
?TB I. 
n's 2 
UDN 1. 

Suplentes 

FlliUto Muller 
EugênIO Barros 

HerlOaldo Vieira 
Aal"...I.o Stcinbruch 
Antôn:o Juca 
Lopes da -Costa Oinarte Mariz 

EurlCc Rezenae UUN 2. Zacarias de - Assumpção 

Eecl'etá:,a, Oficial Legislativo PL·3. Juliela Rlhen odos santo,. 
Reunj'~€'Jl. Qumt~te1ras às 10 horas, 

ECONOMIA (9 Membros) i 
J.tula-res 

.Filint:l MuJ1er (Presidente)' 
Eugnlo Bal';'os 
AttiUo Funtana 
Jose uUlomarà_ 
Jose €rmmo (VH!e.prE's. l 
Nelson Macuhm !I:centladu) 

. Júlio Le!te 
Ad:>lphO F-ranco 
Lopes da Costa 

P,::;1) 
. ps.iJ 

P:3!J 
p,;o 
PTB 
P1B 
,P'fn 
tJ:J~ 
UD~ 

suplentes 

1 ,Jeffe!'soll de Aguiar 
2 Slg,etredo Pacneco 
3 Set-,.'1.'3t1âu Al'é!1er-
4 JOSbphitt Mannho 
1 Oscar pa S~('.-s 
2 Bezena N:eto 
3 .\11"11> Braga 
1. lt·Sp· Oândldo 
2 Zaca ~ias de Assumpção 

Secret.a.- (. AuxiUar LI?~Ii1lativo, PL-10, C;.1 Brugger. 
RcumÔt.s rêrças-fI?Irat: àS 16,00 h~ras, . 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 .Membros) 

T'n.!ares 

Menezes P,men!e\ (pres ) 
WaHI'E'do Gurgel 
Pessoa oe Queiroz 
Ama.ury SIlva 'licencladoO.l 
Antõnlo Cart'os , 
Pedro Calazaus (Vice-Pres ) 
Mem de Sá , 

p:-3D 
PSu 
f-"l'B-...... 
P'I'fl 
UO~ 
UDN 
00" 

I. 
2 
I. 
2 
i. 

. 2, 
3 

~,uplentes 

BenediCto Valladares 
Slge'xedv ~'-l.checo 
Vago 
Vago 
Adolphf' Franco 
Milton Campos 
IHvon de Melo 

( 

Secretana: Oficial Legislativo PL-7, Vera de Alvarenga Metro.. 
Rcun!bs: Quarta-telras àS 15,00 hOrf w. 

• 

. Secr.etáflo: AuxiUar Legi$lativo, PL-IO, Cid Brugger. 
Reuniõr..s; Qual'tas--felra.s às 10,00 horas,.-

I,EGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 
Tltulares Pa·rtidos Suplentes 

RUy carneiro. (ViCe-pres.) " PSD . 1. Leite Neto 
Walfreoo Gu!"'gel 'PSD 2. Lobão' da 'SUvetra. 
José GUlomard P'SD 3, Eugênio Barros 
'Raul . Giubel·tl - PSD 4, Julio Leite' 
Vivaldo Lima {Pres.) PTB 1. Aurélio Via.nna 
Ama'ury Silva {licenciadD}.t' PTB· 2. Pessoa de Quei~oz 
Heribaldo Vieira • UDN 3. Antônio Jucá-
EurICO Rezende . UDN 1. Lopes da. COsta 
AntônIo Carlos;- -UDN 2, Zacarias de. Assumpçãa 

Secretárla: Oficial Legislativo, PL-7, Ve:-a de Alvarenga Ma!ra.; 
Reuni5es; Qumtas-feiras às 16,oo.roras. 

POLiCONO DAS S~CAS (7 Membros)' 
Titulares Part\.ios suplentes 

Wilmn Gonçalves PSD i., Sige-fredo pacheco 
RUy CarneIro t?res.) P~D. .2. Leite Neto -
Dlx-Huit Rosado, prB 3. Argemiro de Figueil'edo 
Heribaldo Vieira P.I'B - 4. A:-non de Melo 
J"llM CândIdo, UT->N 5, Júlio Leite 
AurelIo Viana (Vice-Pres.) PTB - 1. João AgripinO 
J_'úílrte Ma.rlz - UDN 2: Lopes da Costa. 

Secret.4:·;u. Auxiliar LegislativQr,.PL-9. J. Ney Passos Dantas-._ 
Reuniões' Quintas-teiras às 16,00 horas, 

REDAÇ~O (5 Me·mbros) 
Titulares - Partidos " suplente' , 

Walfredo Gurgel PSD .-1. Lobão da Silveira. 
Seba.:itiã'Ü Archer PSD 2 José FeliClano 

) 
D!x-Huit R~sado fPres.] .. ?TB 1. Heribaldo vieira 
Padre Calazans (Vice-Pres.) UDN 1, João Agripino ' 
Júlio Leite ,- UDN 2. Posapl:Íat Marinho 

Secrf'~ãria: Oficial Legislativo, PL-S, Sarab Abrahão. 
'R.eumões: Trças-felnts às 16,00 hor.as, '" 

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membros)" 

Titulares part{d.os 

Benedicto Valladares 
Flunto Muller'-' ' 
Jeffers'Jn de AgUIar.-- cPt'es.} 
_-'\arâo SLembrucb 
Pessoa de Queuoz 4 Vice· PresJ 
VivaldO Luna. 
Oscar passo..'t 
AntôniO Carlos 
Jose Cànd:do 
Padre Calazans 
-'\rnon' de Meto 

PSD 
P.:SD 

P'::;D 
PSD 
?l·B 
PTB 
P'l'B 
UDN 
UDN 
UDN 
UO)! 

'I. 
2. 

·3. 
4. 
I. 
2 
3 
I. 
2, 
3 
4. 

Suplentes ~ 

Menezes Pimentel 
Ru;v Carneiro 
José Guiomard 
Victorino F':eir6 
Argemiro de FigueIredo 
AntôlO Jusá 
Vago 
Daniel Krieger 
EurICO Rezende 
João AgripinO 
Mem- de Sá 

Secreta ;',{.. OfIciai Legislatlvo', PL-6, J" B, Castejon Branco., 
aeumões. Qumtaó fel:'as às_ li),OO horas. 

SAÚDE (5 Membros) 
'Titulares . Pai·t1dos suplen~es. 

Pedro Lud')vico PtiO L :Eugênio Barros 
" Slget'redo Pacbeço ?SD 2' Waufredo Gurgel 

Dix-Huit 3.06ado 'Vice-Pres.) p'rB 1, Antôruo Jucá 
Lopes -da Costa I PresIdente) ODN 1. Dina:te MarIZ 
Miguel Couto P;:;P I,' Raul Giuberti 

Secretario: Auxiliar, Legislativo, PL-10. -Eduardo Rui Bal'bosa,. / 
Reuni es: Quintas-feiras .às 15,00 noras" 

~-
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O:,I,R\O D~ CONGRESS<:!,~C~ON~'::.. .( Seção. U)'·. =0 ._. _~~evé~~o de 1964 ~ 

SEGURA"CA NACIONAL (7 Membros) nhor Senador Sigefredo paclleco, meio 1.158-63. do sr. Senador An*'1 

Quinta;feira 20 

I~;; aprovadu em 15 de dezembro de nlo Jucá, aprovado em 10 de :tezem.-.; 
TIt.ulares Suplente.a 

~iosé G Uiomsrd 'PSD 1. Ruy Carne!fo 
ylctorlno l;'reirt. PsD 2. Attílio Fontana 
Oscar Passos PTB 1. Dix~Huit Rosado 
(lllvestre Perlcles (Vice-res.) PTB 2. vago 
Irineu Boanbausen UDN. 1. Adolpho Frane:» 
Zarcaias de Assumpção (Pres.> UD~ 2. Eu::'ico Rezende 
lt.aul Giuberti PSP 1.. Miguel Couto 

Secretário: Oficial Legislativo, PL-S. Alexandre Pfa.ender. 
Reunlões: Quintas-.teira.s às 17,00 horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
" Ti tulares Pai tldos Suplentea 

:r."elte Neto (Vice-Pres.) P.:i;) 1. Vi..-:t:Jrfno Freire 
Sig-efredo Pacheco 1':,D 2. Bc-ned.cto Va:~adares 
Silvestre Péricles (Pres.) P rB 1. Ed)Ilundó Levi 
Nelson Maculan (licenciado) PTB 2. antônJo Jt:ca 
Antônio carlos U'JN" 1. Dinarte Mari7 
Padre Calazans . \ UDN 2. Lope6 Costa 
AloysiO de Carvalho 'PL 1. Me mde Sá-

Dcc~etárlO: Auxiliar Le:?;islatlvo, PL-9, J. Ney .fIassos Dant06. 
Reuniões: Quart~-felras àS 16,00 horas. 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

(5 Membros) 

1963. bro de 19G3. 

Membros (5) - Partldo! 

José Felician.l) - PSD. 
S,ge!redo Pacheco {VieePr.) 

PSD. 
José 'ErmfriO (presidente) - pTB. 
Lopes da C:l.Sta - UDN. 

Membros (5) - Partidos 

José Feliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - fSD. 
Ant-ônio Jucá - PTB. 
Padre Calaza.ns _ UDN. 
Josaphat MarinhO - S,le6enda..' 

Aurélio Vianna IRelátor) - PSD. 
sec::etário:' Auxilmf Le:istativo, 

lb H) 
querque Mello. . - . 

1 
PL-I0, Alexandre Marques de A u- Para o estudo das Mensa

gens do Poder E~ecutivo re
i.r~:1tes à. R:::FORMA AD· 
1Vi1"':STRATIVA 

Reuruõe.s: 2~s e 4~s tctro.s às 14 
horas. 

I -
E) Pa"a efetuar o levantamen- Cr'cda. "por iniciativn. de C.lm·lr+l 

to da PRODUÇÃO MINEi1AL de3 D,pul~~OS aprovada pelo Senado 
• . • Cm 1.12 1 ..... 3. 

DO PAIS e estudar. ~s meios. Membros (18) Portido. 
capazes de pOSSibilitar a I 

Senadores: sua industrialização 
WIlson Gonçalves - PSD. 

'Criada em vl.r-tude do E.equer1men- Leite Neto ~ PSD. 
to n Q 665-63, do Sr. Senador ':osé Si.gefredo Pacheeo _ PSD. 
El'mlrio, aprovado na se&:i!.o de 18 de Ar .... emiro de Figueiredo _ vra 
setembro de 1963. . Eti'úlUlldo Levi _ PTB. 

Designada em 19 de setc-moro de Adolph:J Franco - UDN. 
1903. Jcão A~r!p;110 _ UDN. 

subsl,.i~uto.~ pro-:rogada. em vIrtude do ;L~que... Aurélio Vianna _ PSB. . 
I rimento nQ 1.159-63. do Sr. senador 'Jo'"aphat ::'1arinho - Sem le:~F-nja.. 

/ 

Titulares Pat"!ldos S1.}plcntes 

J~ Fel'ciano (Pres.) I"SD 1. Jefferson de AcIUlar"' 
Sebasbão Archer PclD 2. Filmoo MI.!.pt!r -
Bezerra Neto P"l"B 1. Silvestre ptr:cles 
Lino de Matos P fB 2. Miguel Coulo 
~iueu B.)rnhausen (Vi:!e-Pres.) u.:.;~ 1. Z3C~11':U.s c!e Assumpção . 

Aj 

Sec~'etár'c: Ofic.:aI Leg::.·I?tH·:>. PL-a, Alexandre Pfaender. 
Reuniões: Quartas-fe!:a.s às 16,00 horas. 

ÇOl\1ISSõES ESPECIAIS 

Para Revisão do Projeto que 
defina e regula a PRO-(E
ç:,.O AO DIREITO DO AU
TOR 

WilEon Gonçalves - PSD. 
_ Arthur VlrgíHo - PTB. 
Edmundo Levi - PTB. 
Adolpho ..Franco _ UDN. 
Euric~ RClende (VicePresldente) 

UDN. 
Criada em vh"tude do Requeri!ll('nto I Josaphat Marinho - S/l(~enda. 

n" 480-62 do Sr oen"dor !\.1l1-wn Secretál'lo;. Oticlal Leg1slaWvo, 
Campoo, aprovadD' em 20 d.e janeuo PL-6. J. B. Castejon ·"Branco. 
de 1962.· I -- . 

Designada em 22 de rtovm~ro de 1 C) Para o estudo dos eferioz 
1962. I da INFLAÇÃO E DA POLfTI-

I ::'::,,~l C.."mpos, npO,taCio na ses.sâo Deputados: 
de la. de dezembro de 1963.' . 

Meml)l'os (9) - Pn.rtidos 
. Gustavo CJ.panemR (Presldenlt;) -

[
PlD. . 

Jos~ PeliClano _ FSD. A!ierbaI Jurema - PSD. 
Attilio Fontana - PSD. I Lael'te V.e.1'a - UDN (Subslf:uldo 
Eugênio Barros - PSD. pelo eputado Arnaldo Nogue1:a}. 
JGSé Ermírio (Relator) _ !.)TB. Heitor Dias - UDN. 
Bezerra Neto _ P'!B. ·DouteI de Andrade - PTB. 
Melo Braga _ PTB. Arnaldo Cerdelra - PSP. 
Lopes da costa - UDN. J~arez Távora __ FDC. 
Milt-on Campos ,(P:f':sidente) __ Ewo.ldo Pinto - MTR.. 

'UDN. I ------~.--------------

\ 

Júloo Leae (VlcePr.) - PRo r .r>"'"'yco·'li'S ESPECIAIS 
secretário: AUxUlal' L~:PsS.ltivO lv'lJlIV .... J!.ct~:uaJ 

PL-IO. Alexandre Má,que, de Abu- PARA O ESTUDO DE 
querque Mello. P~(}J;;:'t.'OS DE EMEN-

Reuniii,,: 5's feiras às 16 hor". DAS li CONSTRTUICÃO 

F) . Para estudar a situação ~os 
TRAf~OPORTES MM1ITI-
MOS::: FERROVIÁP.IOS 

I) Projeto de Emenda à Cons
tituição 11 9 4/61 

(QtJz DJS1_")':':.~ S()ZRE V~:-:C!~Zt:.:'l .. 
'..:'Cti P:;& MAGliJT_::'AGOS) Prorrogada até 15 de dezembro êe CA TRlSUTARIA E CAMBIAL 

1963 €m virtuc!e do RequerImento nu. s· "R"" /lS EM'='R"SAS P"I Criada em virtude do RC~l1erlmen·-
mero 793-6'2, ap~civado em 12 de de- Ou. - ,... " .. to no:> 7ó2-63, do Sr. Spn.ltlQr Ju::é 

Eleita em 27 de junho de 1961. 

PrDrrozada: zembro de 1962. VADAS Errnírio. aprovado no .':f'%,~ de lj de. 
Completada. em 4 de 'janeiro de _ lloV"cmbro de 1953. 

1963, com a designat;no dos .:..cnuvres C 1 d . t d d a I 
Senadores V~conc~:os Ton~ e r a a em Vir u e O' equer men.. . DesiO"nada em 13 de nO'(CU1.bro ao 

to n9 531"63, do 81'. Senal10r GOU\((I! " o 
Edmundo Levl. VIeira, apro .... ~:do na l.i-cssão de 2 de L9ú 3. . 

Prorro3adn até 15 de dezembro de U3ôsto de lC33. Prorro:;:n.da at~ 1.1 d~' drrrnbro de 
1934 em virtude do Rt:~uenmc'nt·o ui!- . d . "t d 196 1i:54, em vh·t.ude do R:"v LICtimento 
mero 1.198-1.>3, du Sr. Senacior Mene- Des1lna a em 8 de ngos o e 3. n7 1.162-63. ti!) Sr. r:r:,l~~(")r JOHo 
zes Pimentel. ap:-ovado em 15 .ie "e- Pronogada em virrude do Requel'l", Leite, aprovaclo em 10 ti; dç7· ... mb-:o 
't:emlJro de 1933. mento n9 1.161. Õ"e 1963. do SeI~nor de 1962. 

_uemb.Ms 17) _ PaI tid"'s Senador Attf1:o Fontana, ap.rovajo Membros 15) _ Fdl'tldo!l 
J.U-" ... em 10 de dezembro de 1963. 

GilberLo Mc.l'lnho - PSD. 
l\·.ienezf.:S PImentel - P61J. 
lIcrii:).:L1d'J VieIra - UDN. 
Mllcon Camp::>.5 - ODN. 
Va5Conc~jos Torrer _ PTE. 
Edmunco Levi _ PTB 
Aloy.s:o de C~rvalho _ PL 

Membros lá) - partidOS 

Attilio F{,u~:..na - Presidente 
PED. 

Jo.sê Feliciano -' (Vice-Pr.) 
PSD. 

José 'Erm1rio - Relator - E»TB. 
Ado!:p'ho F~('nco - _UDN. 
Aurelio Viauna _ PSD. 
Secretári-a: Oflci~l 14Jgislativo, 

PL-3, Julieta Ribeiro dos santv.s. 

AttiliQ Fontrma. - l?SD. 
Slgelredo Pachec() - .eBD. 
José Ermírio _ PTB. 
ll"tneu Bornhausen - ~jDN. 
Júlio Leite - PR. 
Secretário: Auxilial' r~?,"isl1.tlvo 

PL-IO, Alexandre M. de A ... viclJ.O. 

G) Para o €'studo da situaçi10 
do CENTRO Til:CNICO DE 

- até 15 de dezemi.Jro d~ 1C62 f>f'lo 
P...equer1mcnto 609-61 apr. em 14 de 
dozembro de 1961. 

_ t:.U' 1~ d~ dezembro de lC:1 l) .... !Q 
R.eque::-imento 779-t,lZ. l'.p;. em 12 à-e 
zemb~"t> de lCS2. 

- aM 15 de de:õctn1)ro de lS31 pelo 
Rcqu~:mento 1.138-66, apr. en' 16 de 
d.:!;.frrl'.Jro de 19v~. -

Completada em 29 de OUt110:'O de 
1~62. 15 de malo de 196'3 e 2'3 de ab1il, 
de lSS3. 

i::1€"'11bros (15) -. PartidOJ 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Lobií-o da OlIveira 123 de abril de 

1963) - P&D. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Benedicto valladCLres - PSD. 
Wilson Gonçalve8 (23 de n.1J.:~1 de 

1933) - PSD. . B ~ Para estudar a situação da 
CASA !:iA MO:::OA 

Criada em virtude do Rcquerimen
--to n9 ébl-,b3,' do Sr. Scnndor Jef!er. 
son de AgU:o.:-. apNV3dQ em 14 -de 
agôsto de HlC3. Desisnada. em 28 de 

D) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
ACRO PECUÁRIA e suas re-

Daniel Kricger- _ UD-N. 
AERONÁUTICA E DA ESCO· Lopes da Costa (29 de outub,o d, 
LA DE ENCE"HARIA D."ll~s2) - UDN. .. .1 

• gôsto de 1963. 
Prorrogada até 14 de março de 1964 

(90 dlas ) em virtude do fteQuer.ir:1t:"'n
to número 1.160-63. do 51'. Sena.dor 
Jefferson de Aguiar. aprovado em 10 
de dezembrQ de 1963. 

percussões negativas na e.x· 
porl\tçao 

. " ·J·O Milton Campos (Vlco-P,.."ldcllte). 
AERONÁUTICA, DE S - Heribaldo Vieir. - UDN"J 
S~ .DOS CAMPOS Rui PalmeJra - UDN. .,I'! 

Silvestre Péncles (23 de Il'Jttl .. 
Cri~a em virtude dó Reqt;.€rtmen~ 1963) 

to P:~ 768-63. do Sr. &nador Padre Sezena Neto (23 do abril t\G 1'" 
Crladl;i. em vil'tude do RequeI1m~n_ ;?:Jazans. aprovado na aessão de 13 ... PTB. 

to n9 569~63, do Sr. sena.dor JQ' de novembro de 1963. _.:" Afonso Celso - P1'B. 
Ermírio, aprovado na .sessã-o de 20 de 1 '..,- 13 d _ h""'" !'\(;~:.lt'lra da Gama - PT!J. 
agôsto de 1D~;3. . D~<;'!!n2~,fl. pm .. n'" (>~1 (" F ,,- (''l -~'81110 _ PTB. r' Membros (7) - Pal'tidos 

/Jeffersoll de Agu:a.: lP, ;;:" ... ';.1 ~e 
RQi../ 

, O{'s~'n1f' 1" f"'1 ... " ,l ... "".-':;ti" - ) dB Cal"valhJ I.Prt61d~ 

::! cto
P 

lli~ll\J.ill~tfÚ~ OJ~~l::~ ~ ~iM..~ yi.rtude @ M9.~h;:~·1lI1~m9( ~ .. bl ~ ~&.z. r.~)f" -. 
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I) Projeto' lie Emenda à Cons

tituição nl? 7/61 
(QUE DISPõE SóBRE AS MATll" 
. RIAS llA COMPETENCIA PRIV A

TIVA DO SENADO, INCLUINDO 
AS DE PROPOR 1\ EXONERAÇAO 
DO'5 CHEFES f)'€ MISSAO DI
PLOln:1TICA PERMANENTE E 
A?:O':AR O ESTABELECIl'lEN
"I"'> O ROMPli\'lENTO E O REA
"}l.t}.j1,-JiENTO DE RELAÇOES. DI
P~"OlViATICAS . COi\l PAíSES ES
TRA-NGEIROS) . 

Ele!ta em 4 de oLltubr ode 196!. 
Pl'Ol'rogada: 
- at~, 15 de dezembro de 1962 pelO 

~equerimento 307-61, apl'. em 14 ·:te 
ll'lf:'mbro de 1961; 

- até 15 de dezembro de 1963 pel..o 
teq. 1. 139.63, apr. em 10 de dezem
U'O de 1963. 

c;)mpletada em 29 de outubro de 
\962 e 24 de ab~'il de 1962. 

Membros tI6) - Partidos 
Mene2e,~ pImentel - PSD. 
Wilson Gonçalves 123 de abril de 

1963) ~ presidente - PSD, 
Lobão da. Silveira - PSD.' 
RUy Cal'lleíro (23 de abril de 1903) 

- PSD .. 
GUldo Mondin r" de' outubro de 

l,ti" _ PSD. 
Eul"ico ;:.?ezende (23 de abril de 

·1963) - UDN. 
Daniel Kríeger - UDN. 
Milton camp:Js (Vice-Presidente} 

_ UDN. 
He. \oaldo Vieira - UDN, 
Lopes da. costa' - UDN: 
Siivcstl'e Péricles ." ... ,,) - PTB 
Vivaldo Lima - PTB, 
Amaury Silva (24 de. abril de ~963J 

- PTB. 
V:lg·a do Senador Pinto Ferreml 

(2.1 de abl'll de 1963) - Rela~or 
P'JB 

Aloys:o de C31'valh:J - PL. 
Lina de Matos - PTN, 

K) Projeto de Emenda à Cons-
tituição nQ 8/61 . 

ISôBUE CXONER.'\(,';\O, POR PRO-
• I·OST.>\ DO SENADO,' DE . CHEFE 

UI': i\:!18S:\O DlI:'LOl\lA"rIC~ DE 
CAHAJ'ER PERl\lASENTE). 

EleIta. em 5 de outubro tle lD61, 
Prorrogada: . : 
_ até 15 de dez'embro de 1962, !)ele 

Requ&:-hnento 608-61, apl'<)vado em 14 
de janeiro de '1961; 

- até 15 de janeiro de 1963, pelo 
Requerimento 781-62, aprovado em 12 
de d~zembro de 1962; , 

- até 15 de dezembro.. de ·1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 ,aprova.do em 
10 de dezembro de 1963. . 

Oompletada em 30 de març.o· de 
1962. 29 de outubro 'de 1962. 2~ de 
abril de 1~63. 

MembrOS /16) _ Partidos 
Menezes Pimentel - PSD. 
RUy CarneIro 123,de ab::il de 19'1'3) 

,- Presldente - PSD. 
Lobão da Silveira -. pSD. 
Jefferson de Aguiar (23 de abril de 

1963) - PSII'. . . 
Guido Mondln (29" de outubro de 

1962) - PSD. 
Daniel Krieger _ 'UDN. 
Euric) Rezende (2.3 de abril de 

lV63) - UDN. 
Milton Campos - UDN, 
Hel'ibaldo 'Vieira (Vice-PresIdente) 

- UDl'l.. .. 
LOpes da costa - UDN. 
Vaga do senador. Pint-ü Fe':1'eira 

(23 de' abril de 1962 - Relator ~ 
PTB. 

Bezerra Neto (23 de abril de 
- PTB, 

Amaury Silva' (23 de abril de 
- PTB, • . 

1963) ~ 

1963) 

l). Projeto de Emenda 
tituição n9 9/61 

à Cons-

(QUE MODIFICA O. REGI~lE DE 
DISClu~nNAçAO DAS RENDAS) 

Eleita em 20 de novembro de 1961. 

,- até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Req. 1.143-63, aprovad,o em' 70 de 
dezembro de 1963. 

Completada em 29 de outub:'o de 
1962, 23 de abril de 1963 e 22 r!e ju
lho de 1963, 

l.1eneze.s Pimentel - PSD. 'T,-l. 
Milton Campos - UDN. .'. ~;:l. 
Herib~do Vieira Vice-Presidente _ 

UDN. 
EuriCO Rezende (23 de abri ide 

,363) - Relator - UDN. 
Membroo _ Pai tIdos Silvestre Pêricles (23 de abril. de 

Pl'o1l'ogada: 1963) - Presidente _ PTB. 
I Jefferson de AgUiar _ PSD. .Nogueira da Gama - ·PTB. 

- ate 15 de. dezembro de 1962 pelo I Bar:-os Carvalho - PTB .. 
Requer,mento 605-61 ap:-ovado erJ) 14 WilSOn Gonçalves (23 de abrIl de 11 Aloysio de Carvalho _ PL. 
de dezembro de 1961; 11963) - PSD Lino de Matos - PTN. 

- ate 15 de dezembro de 1963, pelo RUY_ Catnelro - PSD I João Agripino (23 de abril de 1~63) 
~equerlm~nto .782-62 aprovado e n 12 Loba.? da. SIjvetra - PSD I _ UDN. . 
ae de.lembro de 1962; Gu,do Mondm ~29 de uutu':1ro de Dalllel Krieger _ UDN. 

- até 15 de deze,rnblo de 1964, pelO 1962~ - PSp. I 
Requerimento 1.141-63, ,aprovado em MIlton campos - UDN, , 
1e de dezembro de 1963. Her,-baldo Vieira - UDN. I Q) P . t d E d' COI'S-

Membros (6) _ Partidos Lopes da Costa - UDN rOlE' o e men a a-
Jefferson de Aguiar (23 de abril João Agr:plno 123 de abr.il de 1963) I tituição n Q 3/62, 

de 1963) :...... PSD. .- UDN . 
. Menezes Pimentel _ PSD. Burlco Rezende (23 ,de al>:'il de I (AUTORIZA O TRmUNAL SUl>E-

Filinto Muller. _ PSD. U!631 - UDN. RIOn. ELEITORAL A FIX~R DA~ 
Guldo Mondin (29 de outulxo de Silvestre Pél'icles l23 de a.bril de TA ~ PA~A. A REALIZAÇA9 DO 

1962) _ PSD. 1963) - PTB. PL";B,ISCITO PREVISTO NA 
Ruy Carneiro (23 de abril de 1363 Nogu'elra, da Gama _ Fra. EDE.Nn~ CONST(TUCIO;'íA(~ N° 

_ PSD, BarrOs Cal'valho ~ PTB. 4 - A'IO ADICIONAL). 
Daniel Kr·ieger SRelator) - ODN. A1.cysio de Carvalho - PL. Eleila em 10 de Julho de . 19Q2, 
Eurico Rezende (23 de abril de ~nguel Couto - PSP. 

1963) - UDN. Cattete Pinheiro <23 de abril de Prorogação:. . 
Milton campos - UDN. 1963) - PTN. I - a~ 15 de dezembro_ de 1963 pelo 

Requel'uuento 787-,62. aprovado ~ru 12 HeribaldJ 'Vieira - UDN. 
Rqi Palmeira -UDN. 
Amaury 'Silva '- 23 de abril de 

1963) _ ·PTB. 
Banas Carvalho - ?TB. 
Argemil'o de ,Fig·uelredo - PTB. 
Bezerra Neto 123 de abril de 1963 

_ P'rB. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Uno de Matos. - PN. 

M) Projeto de Emel~da 
tituição. ,,9 1,0/61 

à COI1S-

tAPI .. ICAÇAO DAS COTAS DE IM
POSTOS. DESTINADAS AOS MU
NICIPIOS) • 

Eleita em 28 de dezembr<l de 19ô2. 
Pl'o)'ogada: . 
- ate 15 de dezembl'o de 1963 pelo 

Req, 783-63 apl'ovado em, 12. de de
zembro c!.e 1962. . 

- até ~5 de dezembro de 1964 pf!10 
Req, 1.142-63 aprovado em 10 de tJU-
cubl'O de 1963, . 

Completada el11 30 de. m.arço de 
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 de 
abril de 1963. 

Memb:-os (16) - partidoS 
Jefferson de Aguiar _ PSD. 
Wilson Gonçálves (23 de abril de 

1963) - PSD. . 
Ruy Carneiro _ PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Guido Mondin (29 de outubrQ de 

1862) - PSD. 
Milton Campos - UDN, _ 
HeribaJdo Vieü'a - UDN. 

- Lopes da costa ...,.. UDN. • 
João Agripino (23 de abril de 1963) 

- UDN. 

Eurico Rezende 
1963) - UDN. 

(23 de abril de 

Silvestre péricles <23 de abril de 
1963) _ PTB. 

-oNgue~'l'a da ciam~ - pTB. 

Barros Carvalro - PTB, 

Josaphat Marinho (23' de abrir de 
1963) _ S. Ieg. 

Aloysio de· carvalho _ 

Lino de ).oIa tos - PTN. 

PL, 

N) . Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 11/61 . 

O) p'rojeto de Emenda 
titulção ,,9 1/62 

, C de dezlfPlbro de 1962. 
a 0119- ,_ ut.e 15 de dezembro de 1964 pelo 

Requenmento 1,146. aprovado em 10 
de dezembro de 1963. 

(OBRIGATORIEDADE DE CONCUR
SO I~AJtA INVESTIDURA' EM 
CARGO INI(JIAL DE CARREIRA 
E I1ROIBIÇÁ() DE" NmlJ:;AçOES 
INTERINAS} . 

Completada em 23 de abril da 
1963. 

.Membl'o.c; - Pal'Uoos 
Jefferson de Aguiar _ PS. 
Wilson Gonçalves 123 ·de a;:,ril de '. 

Elcila em 10 de maio de 1962. 1963) - PEiDo . 
Prol'roghda: Ruy Carneito - PSD. 
- até 15 de dezem\}:,o de 1!}62, r,elo Lobão da SilveIra -:- PSD. 

Req·. 785-62 aprovada. em 12 de de- Meneies Plmentel _ PSD. 
zembro de .HH32. Leite Neto 123 de abril de 1963) 
_ - ut-ê 15 de dezembro de 1963 pejo PSD. . . 

Req. 1.144-63. aprovado em 10 de de- Milton Campos _ UDN. 
zembro de 1963. Heribaldo Vieira _ UDN. 

completada em 23. de abrU de 1963. - João Agripino 123 de abril de 1003) 
Membros - Panldos ,_ UDN, . 

Jefferson de Aguiar - lj'SD, Eurico Rezende (23 de aoôl de 
Wilson G~l1çalyes (23 de abril de 1963) _ UDN, 

1963) - PSO, 4' • Daniel Kl'iegeor "- UDN'-
Ruy Carneiro - PS. Silvestre Péricles (23 de abril de. 
Menezes Pimentel - PSD. 1963·) _ pTB. 
Míl~on. Campos ...,.. UDN. Nogueira da Gama _ PTB . 
Hel'lbaldo VIeira - UDN,. Barros Carvalho _ ?TE' 
Eurico Rezende (23 de al>:'ll de \ 'Mem de Sá _ PL. . 

1963). - 8DN. Aarão Steinbruch .:... MTR 
João Agripino (23 de abril de 1(163 ': ____ .. 

- Vice-Presidente _ UDN. 
Daniel Kneger - UDN. ... R) Projeto de Emenda à Cons-
Silvestre Pér;cl.., (23 de abril de tit.uição ".9 5/62 . 

1963) - P'rB. 
Nogueira da Gama _ PTB~ 
Barros Carvalho - PTB. 
Aloysio de Carvalho _ PL. 
AUl'élío Vianna (23 de abril, de 

1963) ~ '- aela tor - PSB. ' 

P) Projeto de E,;'enda à 
tituição n9 2/62 

Cons-

(INSTITllI NOVA- DlSCRI~nNAçAO 
DE RENDAS. EM FAVOR DOS 
I\olUNICiPIOS,) • 

Eleita. em 23 de maio de 1962. 
Prorrogação : 
- at,é 15 4e dezembro de 1963 pejo 

RequerImento 786-62, aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964 'P"}O 
Requet'hnent.o 1.145-63 aprovado em 
10 de dezembro -de 1963. . 

Completa-da. em 23 de abril de 
1963. . . 

Membros _ partidos 

Jefferson de Aguiar _ P$D. 

(DISPÕE SõBRE A ENTREGA AOS 
MUNICíPIOS DE 30% DA ARRE .. 
CADAÇAO DOS ESTADOS QUAN
DO EXCEDER AS RENDAS MU
NICIPAIS) . 

Eleita em 13 de setembro de 19132. 
Pl'Ol'rogada! 

- até 15 ae dezembro de 1963 pelo 
Requerimento n\! 1.147-63 aprovado 
em 12 de de.zembro <le 1962; 

- até 1& de dezembro de 1964 pejO 
Requ~rimento 1.147-6 3apl'ovalÍo eD: 
10 de .... dezembro de 1963. 
C~mpletda em 23 de abril de H163. 

Membros - Partidos 
~effel'son de. Aguiar - PSD 
Ruy Cal'nel'o - PSD ' 
Lobão da Slvel'll - PSD, 
WiLson Gonçalves (23 de abril de 

1963) -. PSD. . . 
Leite Neto .123 .. 4.63) _ PSD. 
Menezes PImentel - Presidente 
Milton Campos - UDN, . 
Heribaldo Vieira. - UDN. 

(CRIAÇÃO DE' NOVOS 
MUNlCtl'IOS) 

Wilson Gonçalves (23 de, ab:-ll . de 
.'. 1963) '- PSD. 

. Josaphat 'Mal'inho"-' t23.4.63) 
Vice-Presldente - UDN. 

Daniel Krieger -:- UDN, . 
Vaga do Senhor Pinto Feneira.
Eurico Rezende (23.4.63)' _ UDN. 

Eleita. em 28- de marçO de 1962. 
PrQrrogação: 

126,4,'63) _ PTB. 

Vivaldo Líma - PTB. 
AloysiQ de- Cal'valho ~ PL. 
Lino de Matos - PTN. 

- até 15 de .dezembro de 1963 pelo 
Req. 794-62. aprovado em 12 de dE-

~uy Carneiro - PSD. 

Lobão da SiIv~:ra - PSD. 

Leite Neto t:~3 de abril de 1M3) 

Nog:ueiJ-à da' Gama - PTB, 
Barros carvalho _ PTB. 
Mem de Sá - PL. 

"-
zero bro de 1~2. . - P~ , Miguf:l couto ~23.4. 6:;3). - JlSP. . , 

• 
• 
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S) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 6/62 

(AUMENTA PARA QUATRO O NIJ
MERO DI~ REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E DO DISTRITO 
FEUF,RAL NO SENADO), 

Elei:a em 13,,~.62 

Prorrogada: 

- até 15.12.63 pel[> RequerimentQ 
';90-62. aprovado em 12.12.62; 

- até 15.12.64 pelo Requerimento 
1.148-63, aprovado em 16.12.63. 

Completada em 23.4.63. 

Membros - Partid.os 

Jefferson de Aguiar - PSD 
R uy carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - Relator 

PSD 
Wilson Gonçalves (23.-4.63) 

PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 
Milton campoa -UDN 
Heriba.ldo Vieira. - UDN 
Jomphat Marinho - (23.4.63) 

UDN 
Daniel Krleger - UDN 
Eurico Rezende - 123.4.63) - Vl-

ee-Pl'e.<;idente - UDN .. 
... Vaga. do Senador Pinto Ferreira 
1,23.4.63) - Presidente - PTB 

Nogueira da Gama - PT'B 
Barros Carvalho - PTB 
Mem de stí - PL 
Júlio Leite (23.4.63) - PR 

T) Projeto de Emenda à, Cons
tituição ,,9 7/62 

(REVOGA A EMENDA CONSTITU
CIONAL N° 4, QUE INSTITUIU O 
SISTEMA PARLAMENTAR DE 
GOV~RNO E O ART. 61 DA CONS
TI1'UlÇ.l0 FEDERAL. 0.; 18 DE 
SETEMBRO DE 1946). 

Eleita em 6.12.62, 

Profl'ogada: 
- até 15.12.63 pelo Requerimento 

'791-62, aprovado em 12.12'.62; 
- até lã.12.64 pelo Requerimento 

1.149-63 aprovada em 10.12 63. 
Completada em 23.4,63. 

Membros - pal'ti<'l-os 

Jefferson de AgUiar _ PSO 
RUy Carneiro - PSD 
Pedro Ludovico - PSD 
Wilson Oonçalv~ (23.4.63) 

PSD 
BenedIto valladares - PSD 
Menezes Pimi'ntel _ PSD 
MiltOn Oampos - UDN 
Herlbaldo Vieira .- UDN 
Eurico Rezende (23.4.63) - UDN 
Daniel Krieger - UDN 
João Agripino (23.4.63) - UDN 
Amaury Sirva (23.4.63l - PTB 
Nogueira da Q,ama _ PTB 
Barros Carvalho .::.. PTE 
Mero de Sã - PL 
Raul Giuberti - PS~ 

U) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/63 

('1'RABALIIO DE ~IULHERES E ME
NORES E TRABALHO E~~ L'i
DUS'IRIAS INSALUBRES), 
Designada. em 23,4,63 ',:<' ~ ~. 

Prorrogada até 15.12.64 pelo Re-
querimento 1.150'-63, aprova<'lo em 10 
de dezembro de 1963. 

-MembroS - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy carneIro' - PSD 
Lobão da Silveira. PSD 
,Wilson GonçaIves - Rela:or 

PSD 
Menezes Pimentel - PSD 

. Leit.e Neto _ PSD 
Amaury Silva - PTB 

• B'zel'fa Neto - Vice-presidente 
PTB 
~ Vaga do senador Pinto Fer:relra 

PTB 
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Silvestre pél'Ícles - PTB 
Argemiro de Figueiredo - PTB 
Eurico Rezende (23,4.63) 
Milton campos - UDN 
Daniel Krieger - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legelo<l:'1 
A!oysio de ca.rvalho - PL 

V) Projeto de Emenda· à Cons
. tituição nO 2/63 
(DIREITO DE PROPRIEDADE) 

Designados l!m 23.4.63 

ProITo!!adn: 
- até- 15.1'2.64 pelo 

1.151-63, a.provado em 
Membros - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Oarneiro - Presidente - PSD 
Lobão da Silveha - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 
Heiibaldo Vieira - Vice-presiden. 

te - PSD 
Amaury Silva - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

•.... Vaga de Senador Pinto Fer· 
reira _ PTB 

Silvestre Péricles _ PTB 
..... Artur Virgilio - PTN 

Eurico Rezende 123.4.63) - UDN 
Milton Oampos - Relator _ UDN 
João Agripino - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 
A~o.vsio de Carvalho - PL 

W) Projeto de Emel1da à COI1S
tituição n9 3/63 

(DISPÕE A 
ç.lO 
MATÉRlA DA 
PRIYATIVA DO 

Deslgnadn em. 2 5.63 
Prorrog~da até 15.'12.64 pelo 

q1)erimento 1.152-63. aprovado 
de dezembro de 1963. 

Membros - partidos 
Jefferson' de Aguiar _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - PSD 
Wilson Gonçah'e3 - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Neto - ~PSD 
Amaury Silva - ?TE 
Bezerra Neto - PTB 

... Vaga do sena<1or Pinto Ferreira 
-PTB 
... Vaga do Senado!' Eduardo Ca~ 
t.alão IVice-Presidente) - PTB 
.. , Vaga do Senador Eduardo As
smar _ PTB 

Eurico Rezende - Pre" j~nte -
MmOn campos - UDN , 
Daniel Kfieger - UDN ~; 
Aloysio de Carvalho .- PL ,~ 
Josapha-t Ma.rinho _ Relat.or 

Sem Legenda 

X) Projeto de Emel1da à Cons
tituição 119 4/63 

(CONCEDE nruNIDADES AOS 
VEREADORES) 

Designada em 20.5.63 
Prorrogada até 15 12.64 pelo Re

querimento número 1.153-63, aprova. 
do em 10.12.63, 

Membros - Partidos 
Jefferson de Aguiar _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD • 
Lobão da Silveira - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes PImentel - PSD 
Leite Nele> - PSD 
Amaury Silva - PTB \ 
Bezerra Neto - PTB 

..•. Vgga .do senadOl.' Pinto Ferreira 
_ PTI3 -

Silvestre Péricles - PTB ;J.~~-""'. 
Atlalbel'to Sena _ PTB If.~~ 
Euri-co Rezende (23,4.63) _ VPN 

.Muton Campos - UDN 
João Agripino - UDN 
AlOYSio de carvalho -
Josaphat Marinho - Sem 

Y) Projeto de Emenda à Cons, I 
tituição n9 5/63 

(DISPÕE SúRRE O IMPOSTO DE 
nNDAS E CONSIGNAÇõES 

Bezerra Neto - PTB 
Eo.mundc LeVI - PTB 
Argemlt'o Figueiredo _ PTB 
Melo Bl'aga - PTB 

--= 

EV.flC{. Rezende /23.4 631 _ UDN 
AlOYSio de Carvalho - UDN 

De:>lgnada em 31.5.63 Afonso AI'inos' _ UDN 
Prol'!'osrada até 15 12 (]A p"lo R" .Josaphat Marulho - Relator 

~. • '1 ~ v . Senl Le"'/::'f,da 
querimento númei'o 1 154-63, apro-I Aurêli; v:a:~na _ PTB 
vado em 10 12.63 Juiio l,t>lte _ PR 

Membros _ Portidos 

Jefferson de Anula!' - PSD 
RUy Came~ro ~ PSD 
Lobão da Silveira - PSD 
Wilson Gonçalves _ PSD 
Meneze5 P:memel - PSD 
Leite Ne'o - PSD 
Amaury Silv ll - prrB 
Bezerra Neto - P'rB 

~,. Vaga do Senador Hl!lllbl"rtc 
Neder - PTB 

Argemito de Figueiredo 
Eurico Rezende - UDN 
Milton Campos _ UDN 
Daniel Krieger .-: ODN 
Aloys:o de Carvalho - PL 

PTB 

CÓMISSõES 
. PARL.AMENTARFoS DE 

I 
INQUÉRITO 

CRtAIJ,\S DE ACORDO COM O 
ART. ó~ 0.'\ CO:\'STJTUIC'ÀO li 
O t\RT. 149, i\I.íXEA 1\., DO n.1':~ 
GIiHEN1'0 D'TEH,XO 

Josaphat Marinho - Se mLfgenda I 

1 a) Para apurar a aquisição, 
pelo Govêrno Federal, dos 
acêrvos de cOl1cessíonárias 
de s.·rviços públicos e a 
importaç~o de chapas de 
aço para a Cia Sider"r
gica Nacional, .. 

Z) Projeto de Emen9-a li Cons .. 
tituição n9 6/63 

(];\,EI.EG IBILfDl\DE) 

Dàslgnada e~ 2 1O.63 

! ctiada pela Resolução número 11. 

I 
d~ 19G;-!, ai;~m~d.\\ pel.o Senhor Nel~on 
.\ol'H:ulan e maIs 28 Senhores Sena .. 

prorrogado. até 151264 oelo Re·ll,:iores lap:e.,:>ent-adu.em :30 de mal(, de 
querimE'n~o numero 1 156-63, apllJVa 1963' 
do em' 10 12 63. Designada em 31 de m~:o ,de Hlü3 

Membros _ Partidos - Prazo - 120 dIas. ate 28 de se .. 
Jefferson de Aguiar _ PSD I tembl'o de 1963. 
RUy Carne1ro _ PSD P!'OI:rogada: 
Wilson Gonçalves _ PSD - Por maL.~ 120 dias. em virtude 
JObé Feliciano _ PSD da aprovação do Requenmt>nto nÚ .. 
walfredo Gurgel _ PSD I mero _65íi~63 do Senhor St>nador João 
Argemiro de Figueiredo -?TB _'\grip!oo. nH ses~ão de 18 de ~e em· 
Bezerra Neto _ PTB bro de "1963 /21 horas). 
Silvestre péricles _ PTB - por moais um ano em virt'J.de da 
Edm\).ndo· Levi _ PTB I aprDvação do Requen.mento núruel:G 
Eurico Rezende _ UDN 1 173-63. do ~?nhor Senador Leite 
M:lton Campos _ UDN Ne~o, ,!la ses.::ão de 12 de dezeull.JrO 
AlcySlO de car.valho _ UDr{ de 1963 .,. 
Afonso Arínos _ UDN I Mem!):'os - I;'artldos 
Josaphat Marinho ~ Sem Legenda Jeffer&Ol1 de AJuiar - f'SD. 

. Raul Oiuberti - PSP Le!te Neto (Presidentf'\ - PSD 
,José Leite - PR I NelSOn Maculan - PTB 

João Agrip;no RE'lat.ofl - UDN 
Z.1 Projeto de Emenda à Josapnat Marinho - Sem Legenda 

Constituição nÇ 7/63 
,2~) Para aplll·ar fatos aponta-

(TRI\NSFERf:NCI.'\ PARA A. RE· I dos da tribuna do Sen'ado 
SERVA no MILITAR DA ATIV,,! 
QUE SE Ct\~DIDATAR A CARGO 
]~LETIVO) . 

e outros, relacionados com 
irregularidades graves e 

Designada em 2.1Q 63 corrupção no Departamen ... 
prorrogada até 15.12 64 pelo Re- • 

querUnento número 1.156-63. n'pl'Ov~ I' to de Correios e Te\egrafos 
do- em 10 12 63 • . I· 3:1 Membros _ partidos ,Cl'lada pela Reso ução numero 

de 1963, assinadi) pelo senhor Je( ... 
Jefferson de Aguiar - PSD rerson de Aguiar e mais 33 Senhores 
RUy carneiro - PSD - d Wilson Gonçalves _ PSD senadores lapresent.ada na. sessao 6 

30 de outubro de 1963). 
tvO:ffr~~C~~~g;} ::~SD Prazo _ a tê 'o fim da sessão' legls--
Argemiro de Figueiredo - PTB llltiva de 1963, 
Beze-ITa Ne-t-o - PTB 
Silvestre péricles - PTB 
Edmundo Levi - PTB 
Eurico Rezende :- UDN. 
Mi1~ ·Campos - UDN 
AlQySlO de Carvalho - PL 
Afonso Ai'Ínos - t1DN 
Josaphat Marinho _ sem Legenda 
Júlio Leité - PR 

Prorrogação por 90 dias faté 15 d~ 
março de 1964) em virtude do R.e
querimento n(1mero' 1. 163 M 63 do Se .. 
nhor Senador Wilson Gonçarves 
aprovado na sessão de 10 de dezem
bro de 1963 (2130). 

DeSignação em 6 de dezembro de 
1963, 

Membros: (11) _ partidOS 

Z-2 Projeto de Emenda 
Constituição n9 8/63 

" Jefferson de Aguiar _ PSD 
(t, Leite Neto _ PSD 

(AUTONO~I1A DOS ~IUN1CjPIOS, 

eslgnada em 22.10.63 

Prorrogada at.é 15.12.64 pelo Re
querimento númerO 1.157·63, aprova· 
do em 10.12.63. ,.... 

Membros - Partidos 
Jefferson de AgUiar - PSD 
RUy carneiro - PSD _ ' 
WIJS()!l Gonçalves - PSD 
José FeUciano _ PSD 1 

Loblo da Silvelra - PSD 

Atemo Fontana _ PSD ... 
Wilson Gonç,alves - presidente ..... 

PSD .1: 
Artur Virgnío - PTB 
Bezen'~ Neto 18.11.63 _ Vice-Pre. 

sldente - ?TB 
Mello Braga _ PTB 
João Agripino _ UDN 
Daniel Krieger - ODN 

, Eurico Rezende t2l4.63) _ UU.I."'I, 
~ AuréUo Vianna - PSB ~'" 

I SecretáriO: Allxiliar Leglslauv~ .• 
PL-9. J'. Ney PaJSSOS Dantas. ~ 

R,f!nniões: ...... , .. ~ ... _:_ ..• '" •••..• ~'i,: 
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.CONGRESSO NACIONAL_! 
PRESIDÊNCIA 

Z.'\ 'essáQ c~tljunta ~a 1.- ~iõs;i.o legislativa e-straordJnárla da 5," legL'ilatura 

Em 20 de fevereiro de 1964 às 21 horas e 30 minutos 

ORDEM DO DIA 

Veto pl'l"!l!dendal" (tota]) ao Projeto ae UH nU 2.182-8-60 na Câmara dos Deputados e n.o 31-59 no Senado. que estabelece -prazo para o provI .. 
mento dos cargos públicos I \.endo Relatório, sob 0.° 1-64, da ComIssão l'w1istn) 

-
SENADO . FEDERAL 

1" SESSAO CEGISL\Tl"A OnDINAH.IA, DA f)~ LEGlSL\TUHA 

ATA DA W SESSÃO, EM 20 
. DE FEVEREIRO DE 1964 

PRESIDC.\'1CIA DO SR. MOUltA 
k'WBADE E ADALBEltTQ SENA. 

.... • As 14 hor... o 30 minutos, 
acham-se presenteJ 00 Senhores 

Senadores: 
Adólberto SoM. 
C"ltete P1n!lClro. 
-Joaquim Parent.e. 'I 
l\{enezes P1mente'la. 
li.~uIt Romao. o'. 

ia ele Morae$ .. I 

!IIul Palmeira. 
i/{er!baldo VIeirá. 

t ile Ne!oO. \ 
",,,,pllat Marltlho.o 
urélio Vlallllil. . 

Ij.!:ilton Ca.mpOll. 
~enedicto Vallada.re.t •. 
Q,[oura Andrade. ... 

~
dro LUdovieo, 

uido Mondin. 
a.niel Krieger. 
elU de Sá (l8). 

O SR. PRESIDENTE, 
/ _ A llste. de pr ... nça. registra O 

, !IOIl1pueolmento d. 18 Su. Senador ... 
I Há nllmero regimental. Deolaro 
"bertA .. sessão. . . . . 

Vai •• r Ildl> a At ... 

O Sr. 2' Secrotdzlo 1& .' Ata 
da B~ l\n~r!or, qUI 6 Ilpro .. 
fada sem debates. 

O S.. l' seer.t!t16 1& O 
",guln!&: 

I AvlOIl 
. N'I DAI-OAO-Dl'O-6-lI9O.(i2) (.~), 

•. ta at <lo In" 9111 OUI'BO, do •• nh.or 

Min.l.stro das. RelaçÕes Ext.eriores -
Agradece n, comunicação ret(>rente à. 
pr<Jmulga.ç§,o do Decreto Legi.c;lativo 
n9 38, de 1~S3. 

O SUo PRESIDENTE: 
_ ConUnua a hora do €;<q>ed-iente. 
Há sôbre a Mesa, requerimento que 

va-i ser lido. 
E' lIdo o seguinte;' 

Requerimento de Informações 
N9 16, de 1964 

Solicita tnformaglLo ao Poder 
ExecutiVO, através do JI{lntstérlo 

do TraIXLlho e P\,fl1)!dê""l4 Soei"l, 
sôbre 'abastecimento d'água nos 
conjuntos residencIais, d.o lAPI, 
no Alto da Ser"J, e-m PetrópoU$. 

(J)Q ali. VASCONCELOS TORRES) 

Senh"" PresIdente: 
Requeiro, na. forma regimental. se .. 

ja sOUc1ta.da. no MínLstér10 do Tra .. 
ba1ho e Prevldéncla Soctal, a. Begu1n
t. Informação: 
~ Razll.. pels.> qual. não to! pro

videnciada, até 9. presente, s, norma .. 
lIzuçoo !lo abasteciment.o d'~gua nos 
conJunto.s r<:!'Idene;aIs do tAPI, no 
Alto da Serra, em Petrópolis. lá 
ocupado..~ por fami11as de segura.do.3 
do Instituto. 

No Alto da Serra., em petrópollS'. rol 
const.ruido pelo Imitituto de Aposen
tadoria e Pensões dCs lndustriárl()s 
amplo conjunto resideucin.l fil-ra OS 
segw-adoo da Instituição. Emprcenlji .. 
mento. fiem dú\·lda. merecedor de elO .. 
g1.os. . 

Acontece, tOdavIa.. que as unh1ades 
residencIais fOram consideradas em 
condIções de Serem ocupadas 200 Ta .. 
mfllaa relm~.sentQ.lldo uma. população 
de qun.se mil pes.soas está há reslcUn ... 
do no wnNnto o, sem. que ha.la qua.l
quer expl1c.a.çãc para o absurdo nAO 
fOI alnda. prOVldenciaclo o abasteci .. 
men~ dágua para a.s l'eferlúas resI
dêncl ... 

Devem exIstir sérica ·motivos técnl .. 
COS 'ou administra.tivos Q.ue expliquem 
• anormalldade e é para eonheC<l-los 
que estou formulandQ êato requer! .. 
mento. 

mas ou t,ítulos,. nos 6rgãWi ('lJInpc .. 
tentes, poderão reqll~ler 1i q.,.l Qtlel 
IAP, desde que não pertençam aos

qU'iu.1ro.'5 UI) funcionáno5 ?U01.,,1).S {e
derai.s, estaduais e lllun!cipais e au .. 
târqulcos, seu registrQ -de cOl1!.ribum
te, para os beneficios sccia _s e' fl~ 
a,posentadorta. e pensão. pagando era 
dôbro as oontribuições mensal~, c:úr .. 
re.'::pondcntes aos salá).'iDs .. minimOs da 
SUa. classe. 

Art. 2f! OS profissionais llberais, qUD 
tenh.am no mâ.xUno 50 I.C nquent.3} 
anos, l>Oder§.o requerer -os beneUc!oli 
de5-t.a, lei, desde que paguem. apó,.,. ti. 
autorização da a.uLorldade competem 
te dos lAPs, 10 (dez) an-o.s de 0' Ill,!' .... 
buições,' a tíI-ulo de me-llSfihfhdes 
atrosada~. inclusive Os impcstos SIn
dicais, 

Parágrafo ún:co. Não gozarilo dOs 
beneficiO!:; desta lei, os prttisil0na18 
que já cOntribuam, por emprêsa.s par_ 
ticulares, para qualquer dQ.<; rAPt;;o 

Art. 39' A. presente lei fÓ apro\>'t'i. 
tarA o ProfissiOllAl lib.eral (llle trllba .... 

o SR. PRESIDENTE: Ihando Por conta. t'l'ópria.. sem ua
O requerimento I1do, nos têl'lUOS trão, sem descontar para ln.:t tuiçõea 

regimenta.!s. serã publicado e. em se.. de apCsentaàorla e pensôe:;, tlf'ceN'ito 
guidB, deSpacllado pela Presidência. d.e a.mpa.t'o de pre.vetdéncla na velhi ... 

Há -Bôb ee, devendo regtstro.-r .. se no lAP da 
, re a mesa,. prcJeto de 1e1 ~Il ela.<:se. para destrutae rio~ beneque vai ser lido. 

Sala. das Sessõos, em 20 de teve
reIro de 1964. - Senador Vasconee
ws Tllrr ... 

&-' Mo, apoIado e despachado creio,,; de Jels em caráter colet!vv, 
ê.a COmlsa6es Técnicas (& .u.. Art. 4'f' A presente let entrarA "m 
gu{nte: vigor na datll da sua pUblleaçA! I'e .. 

Jll~UJlcaçdo vog'adas 'aS dispo'5:çõe~ em c'mtdlr,o. 

rnfellzm.nt~ acOTrem nest~ pais' Projeto de Lei do Senado JUBHftcoção 
QOisas multo estranhas e de di!lC11 N' 6 de 1964 entendimento p ..... quem deI .. toma • o I E' '.mpr~icnante o !ndl,. ",'3\.,,_ 
c:onheeJmrn.to. Dlsp6e s6bre a tnscrif;lJa' de ,t1eo de pl"ofl.SslonaL~ libf.'rfU./5 qu:: 11<11J 

O fato que moUva O presente A.. PI·0!f:38iOtulfS Libera18 nos lnstttu_ pertencendo B. qua[qIH~I' ernpl.'{'_~.o PU· 
quer!mento, por esemplO, está na I te! tf~ Prevfdénoia Soctal. \bl~CO <:.1 .. pa::h,cular •• t~oa?~lh:ino""o . f'rn 
exata categoria dessas cC<1sM a.bsur.. Art 1t Oi . ,. SC~ e~el.t6rJO,sJ con. ,~.tortOs,. lJbJr~ .. 
datJ " qu.. noo referimo. ~ --- - IA.- ... ...b profi.l$slcnals ):.herats, tórlos tee., justamente nR vlJ!h~ce • 

• ~ .Vf.I"'" ~ regLcrtradc>.s Qs: seua dfnlo. pc!' cl.oen~t1S ou fatõrcs ímprevisive!&. 
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~âo jogados na misérkt, desampara- f 
dos a t-é d .. s fam ilias. 

A!; ,leis previdenciâl'ias brasileIras! 
que servem até de modêla;;taos gover- ' 
nos de outros povos, e que, de tem
pos em tempc:S, ~ã{) ampliados. e atua
~izados para desfazer injustiça.,s sc
eiaLs, não podem deixar 'de olhar ês.':c 
grupo de patrícios .au naturalizados, 
vizando com uma lei de amparo, des
pertá IQs pam uma realidade hu-
'l1ana, . 

A previdência que se pl'etend~ do 
Govêrno, poderfia ter um caráter 
obro gawrio, mas neste caso, o govêr
no I:Ó assim legíslaria, se hOuve.~;:;e 
um prOnunciamento das federações 
ou COnfederações de c1;tsses, de-sejan~ 
do uma lei mais efetiva e atuante, 
'POis, ao. LegiSlativo é dever resQ"l1ar~ 
pel'tá-Ios para uma realidade hu'~ 
manas. 

Fica, porém~(' aberto o· caminho prt
ra aquêles que s3.bem v~slumbrar a 
verdade do, imprevisível, cu:danGo e!n 
tempo de um amparo efetívo e am
Plo pal;a c re.~guardo da sua dignid3.
de pes~.éJal quando a !dade os ço!1'-êr 
na incapacidade do tl'.a~alho. 

Sala das Sessões. em 20 de fev€l'ei
't",) de 1964. _ Aarüo SteínbJ uch. 

As Comilsões de 8-on.stituicão e 
Just. ça. de Legislação SCcial e 
de Finança's, em 20~2-1964, 

[} SR. PRESIDE::\'TE: 

A .presidência deferiu, hoje, 0..<; re-
q'Jel'Jmentos de informações n'" 9 a 15, 

. apresentados em sessões anteriores -
.Os de ns. 9 e 14- pelo Sr. Senador 
Aarão Steinbruch e os demais pela 
81'. Sene .. dor vaGconcelos Torres. 

Há- oradores inscritos. 
/Tem a palavra o nobre Senador 
Cattete Pinheiro. 

O SlL CATTETE l'n~HEnIO: 

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DI"'.TOA GE.RAL 

ALEI!RTO DI! BRITO PEREIRA 
.~ 

I:HIt ... 00 •• "VI40 D ..... v-L!C ... ç6 .. s CHIl"'. DA SIiIç:.lC 011 ".DA.,lo 

. MURILO FERREIRA AL Ve:S FLORIANO. GUIMAR"-f::E 

DIÁRIO DO CONGRESSO 
SEÇÃO" 

NACIONAL 

lmpr.",CI na. oficiou DO Oop.rtamentc de Impre.n'l Nael":la) 

8ltAstLIA 

AS81l'1ATURAS 

REPARTiÇõES I PARTICULARES: . FUNCIONÁRIOS 

Capital • Interior Capital, hU.rjor 

~f\mestre ........... Cr$ 50,00 I Sem .5tre . .-... ,- ..... Cr$ 

'no ••• ! •••••••••••• Cr$ 96,00 Ano .'~ •• I"_' ••• ". Cr$ 

!xtp;rior 

136,00 I Ano 

E:rterior 

o!- nll . _ ..... "'" ....... Cr$ .••...•.. ~ ...... Cr$ 

S9,OG 

76,00 

108,00 

- Broetuadas as· para o uterlor, que serão sempre anuais, as 
tSHhatura8. roder,se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses 
ou UIL ana. 

- A fim de pOSSibilitar a remessa rIe valorel!: acompanhados de 
es~!arerll:m{>ntas quanto. &nti aplicação, 6oJicitamoB dêem preferência 
• rem.e!l.'53 por meio de cheque ou vale postal. emitidos I favor do 
Te:soureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

_. Os suplementes às ediçõflS dos órgãos oficiafi·,orJ:o fornecidos 
lOS assinantes somente mediante soUcitação. 

- O Custo do número atraudo será acrescido de Çll Ó,10 
l:z:ercjc~o .d.evorrido, cohnr .. &epAo mais· Cri OM. 

I. por 
(Sem revisão do orador) - Senhor 

Presidénte, 51'S. Sena.ct:ores, viajando 
de Belo Horizonte para' Brasilia. na' ~-~-------------------------'-----
.E,~mana q~e pz'·;;sou, tive. op<:rtunidade AEsim, 81'. Presidente, julgo de meu I' recebido dos Prefeitos do Interior- do 
oe e.ncontIal' alguD;S cammhoes que se dever fazer êste relatório, embora sim- Pará: 
destmavam a Belem,,, . pIes e rãpido," do que ouvi daqueles (Lê): .. . 

Vendo que demand ... varn a Caplüü profí<:sionais patricio5 esperando Que "Os abaIXO .. a1Smados Prefel-
do J!le.u E3tndo .. c:;;mo é natural, pro-. o eco de- mjnhas paiavras repercuta tos' dos MunicípIOS de Jacundá 
cureI l~formar:se COm os n:OJOl'lSt2E junto à Superintendência da SPVEA ,;~j - Itupiranga -, Marabá. - São 
dos veIculos sobre as condlçoes em c ue a RonOBRAS em Belém a João do AraO'uaJa - Conceição 
_que. as vigens vi!-1ham sendo feitas e ql!~t" havia solicitado informações 're- ' <10 Araguaia':' Tucuruí - Baião 
quaIS as per.spec~-lV(,lS 9~e s~ apresen~ cebi ontem um telegrama em Que me _ Mocajuba. - ca.m"etá e Li-
tavam para a, llltens}flCaçao, ~o tra- comunjca Que o tráfego a,tual, apó.s moeil'O Ajuru apelam ao emineIJ._ 
reg,,, ,9-a !odovla Be.l~m-Bras;l1a. concentração de recursos. é o seguín-~ te ~e.."1ad.ar, p~raense no se~tido 

\ I Ouu desses patncJOs nos_os, que t . Goiás 160 veiculos· no Ma- t1e lllterferlr Junto ao Preslden-
lu.~'\~ tremendamente Para g~har o r~jü~n~, 41: e 'no parâ 63. em contra- te da Repúbli-ca e Ministro' da 'P: OpllO sustento, u~1:.. relato lm~r€S- posição ao tráfego de 200 veiculos' ao Fazenda,- para autorize.rem o 
:uonante e, na OCa51aO, fonnulruam- di no trecho de Goiá-· 55 no do <, imediato paO'amento de setenta 
me ap~Io tã~ veemente q~e me com- M:~anhão e 68 no do p;r'á. :;lnte, <lA ~-~_ e cinco··por~~ento di verba. do 
prornet~ .a VIr a, esta. tnbuna para inundação <:aUS3da pelas chuvas que 'it lmpõsto de Consumo relativo Ro'J 
tra~lSmIt-l~lo a:,a pode::, compete~te e, ali caimm, ,t.~'" e~ercicio de mil novecentos e 
em espec~al, a . Su~edntend~n~Ia do •. _. _ '1, sessenta 'e dois, de vez que se-
Plano ·de valonzaçao EconomlCa ~a Espero que o meu ap-~10 .:)eJa l"eal-. gúndo informes do Ministro da 

Fevereiro de 1964 
=. 

I .Assim, 81'. Presidente, em conse ... 
_ qüencia do 8,pêlo que faço desta 

I 
tribuna,. e do qual darei, diretamente, 
conhecimento ao Sr. Presidente da. 
Repú,,)lica, espero que os citados mU4 

I nicipios da minha terra l'ecebam~ 
(como já a.conteceu com algullS de ou
. ,tl'OS E.<:.tados dO Brasil, as verbas que 
constituc:onalmente lhes .<;ão assegu .. 
ra.da,; e qUe reclamam, principalmen
te nesta hora em que lutam. todos 
êles, CO.1tra os problemas oca~'ionados 
pela.oi inundações do Rio Tocantins. 

8r, Presidente, ainda um prerblema 
relacionado à rodovia Belél'il-Brasí ... 
lia. Foi-me transmitida uma recla .. 

I mação, aEsegurando o qUe me p~r_e .. , 
ce verdade - -e por isto me..<>nlo aqui 

I o reafirmo, baseado no testemunho 
} de iuotorista que fazem viagens pela 

BelémBrasília - que o chamado Ser .. 
viço de Repressão ao Contrabando,~ 
naquela radovia, vem tendo atuação 
que está a merecer proyidências. 
. Os funcionários pa.ra· Já destacados
pratjc.am, conforme me foi narrado. 
verc1adeil'o assalto aos que por ali 
tran..sitam. ' 

Fiquei sabendo, por intermédio dos 
motoristas. Que o Sel'vi<;o de Reptes
sno 2:0 Cont.rctbando. vistoriando os 
carros, 'frlZ questão de apreender ma
ços de c:gan'o-'i. isqueiros e objetos de 
u:::o pessoal. so') 80· alegação de que 
não são de labricação naci<JnaI. 

Ora, Sr. Presidente," bto é lamen
tãvel, porqtte e o afirmo, sóment€ com 
relação ao meu Estado - os grandes 
conti'abru:1dos continuam a entrar li
vremente no território nacional, quer 
pela fronteira Norte quer pela Sul. 
Enquanto isto, o Serviço de Rep·re.s~ 
são ao Contrabando continua a no
ticiar que apre·ende.u,' por e}l2mpl0, 
dul'l,s garrafas de uísqu~. em poder de 
motoristas, quando deixa passa! qui
nhentas caixas de garrafas do me-'imó 
artigo para os IDO'11opolizadores ou 
beneficiários ào contrabando no in
terior top set do Pará - os do aqui 
mencionado ontem l!'el0 Senhor Mem 
de Sá. 

Aqui deixo a reclamação dos mo
toristas que trafegam na Belém-Bra ... 

.sflia, Satisfaço, assim. o éompromis-
50 que assumi com êles, impressio ... 
nado pelo l'elafo que fizeram. E mais, 
para que "tomem conheCimenta de 
que vou- encamInhar, como prometi, 
diretamente às autoridades compe
tentes suas reclamações, procuramdC) 
assim aUxiliá-los no qUe me fôr pos
sível. ., 

Era o que tinha a, dizer, Senho:"" 
Presidente, (Muito bem) ~ 

COMPARECEM :\:IAIS ÔS SENlfO· 
RE~ '~E~'AlJORES': . _ y -- - ~ 

R~D:DBRAS, p~ra que tome prOVI- ment-t: lev.a~o ,em conslderação pela Fazenda -e de. chefis. do Gabi~ 
<lenc~a2 no se~h?o de melhorar· :as $upermtenQ..e!1c1a ~.a. SPVEA e que a nete da Presidência. da Repú- Pre9idente. (lIluito bem)j' 
e<?ndlçoes de w:afego daquela rodo_ Beléln;-Bras.llia ?e~xe de .ser f!, qu: blica. já se a,cha liberado, fal~ 9scar Passos. . ",,-

J::a. tem sld-o~ha mUlto y~mpo. mot.1\o d • tando apenas autorização da . Lobão da Silveira .. 
, Inlo.l'mal'am-m~ os l}1atorist~s que, re.cltmaç~;s, adq~ê~~!l~~n~l~ ~ .s~~: -- .Delegacia. Flse:a1 par.17 :t:ealiz_ar Eugênio Barros. 
depOIS das chuvas e Inill1daçoes do gus ta p a . '_·\_~,..-.t~l ~a~ll~~. efunilamos ple-
Rio Tocantins. largos trechos da ~- vem.' . ". _ !l1amentl no empenho de_V. Exa. Sebastião Archer. 

trada ficaram p!àticamente intrflnE;a-\ Ainda um reparo. Sr. Presidente. /;.; pôsto que necesidades adn11nis- Antônio JUcá.. -1-\ 
távejs. Um dos motoristas, um baia.- lnformaram-me os motoristas ooro os .. .tr:\tivas das comunas impõe_nos Dinarte Mariz: ~, , 
no, contou.:...me- que levara ITa: últimá quais conversei, que pagam às fjr- ;:, esfôr~os ingentes pa~a. ~atisfaze~' Jeffei'wn de Aguiar:) 
viagem de Belém a São Paulo cin- mas kJtermediárias 'uma Bmort57..ação - Os anseios das popualçeos nossas Vasconcelos Torre.s. , 
quenta. e três dias. Todos foram uná- mensal de Cr$ 250.000,00 pela aqui- jurisdicxmad3.s, Saudaçõe.r.:: Tnn.- Afonso AHnos. .• 
nimes em referir OG perigos a que :;icão de seu carro, Dara. poc1er--€m tra_ (:io Pinto da Silva,... - Odilar :p 
se expunham naquêle trabalho, não bâlhar. Le."'11brei-me, então. de qne Madel Barreto _ pedro MBl"i-~ O SR, RESIDE~"'TE, 
5ó 05 da doençe, oomo o da terçã,..ma- freqüentemente ouvimos falar que o nho de Ol!vc-irs - C~rlos H~- Comunico aO~'Plenário qUe. S.tbl-~ 
Iígna. que continua atacando aq~'l~a lnstJtuto dos Indu.5tr~.irlo.s m9.l).ttnl lan~a - salvador Mora~s_. . doodo a l:onveniéncia dps trabal..'tos, 
gente e vitimando muitos dêles. D-e-. uma carteira para finandamenf,)"tie Jose BeIiche - Sandoval RamOs das duas CMas 'do COllgreS!'o, Nado~ 
clararam que dos compa.nheiros· que carro próprio aos motoris~as, Mss (' ,- l.'\;l_uoel furt.ado ~ Agenol' nal, esta _presidência deli1:lerou can ... 
havi::m viajado nest.es dois meses., dois que a.contece é Qlte motoristas resi- Moren'a. e Laul'entino Filho"'. celal" a convocaçúo dao sessão 'con ... 
fa!eçerall'!- por falta ?;.bso1uta. de re- dentes .em São paulo, pOl' . ...ç.xempl0, Não é a t>irmeira Vez que tal apêl0 junta. que devia real1zar=se hoje,~ à.s.. 
cursos medicos na regJao, sendo sepu1- são obl'lgados a. recorrer aos i~wmew, é 'I-' ' ~ 21 h "" e 30 I '"' ' t~dos na cidade paraense de Cast-a- d;árlos, pagando juros eseorchames. fo.mul.e.do no Se~rldo ou nt; Cama- oruS, m nuw.<;, para aprecla ... · 
nhal, Dió"seram .. me. ainda" qUe há na . "Espero que esta afirmativa. dos rl1o. ra Feden1. O malS lamentave1. s~- ção dei. veto pres1dencfal. (paU$(J)" I} 
estJ"ada ramo as tão ,perigosas Que fo- f,ol'isbas impressione o Jn5fituto dt gund~ o teleo:p-R:nn. é ,que a 'próprIa Mais nep.h~lm dos 81'S. Senadores 
:ram denaminad2s de "rampas da Aposentadoria. do.;; Industriã.rlos. • \ Chefla. do Ga~m.ete ao 8r. Pl'€-si- P~in?O a p~laVl'a, pa.ssa-se à Ordent 
morte". Depois de uma. chuv-a tOl'- Cmup,ro, ainda, Sr. pre,si-dente. o ~tc da Rcpu91lca, a'fegtITe qUe a d? ,~Dla._ qUe consta, apena.s" de mB.jo.j 
!J"encial, aquêle Clue ee p..orri"car P. subir dever de -'tra.nsmitir des:ta<':' 'tribuna v~ba. já. está liberada. e atribua ao ténas em regime d~ votação. NIi~Ii;" 
OU des-cer uma delas estarã, fo.talmen. apélo ao Sr. pr€sid~te da RepúbUéa' Belegado ~i.scnl do PaTA o não ~ga_ havendo nÚ01ero regunental para ~,; 
toe, se exp-ondo a. morrer. E ~J:!}~OS e aO Sr. Ministro.da Fa.~e-Ma., con~ .,men.t~ das CU~.5 l,:elr~tlva,s~30 4e tá-l~, vou encerrar a. sessão, d;;i 
.""1_ J~ P7~!m a vida.' ',~'" (lo. trl~ .~Il" Vf,~ Mjt., ,~2 .. --o . _ .. ,.~~~ ~_,a~-~A, .11_ m,. 
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Ordem do Dia. constante dos AvuLsQ3 \qUnl Os Sentorts S.2na:To7es Artur 
hoje distrll>túdoS, e que é a seguinte: , Vlrgilio, t:Lidotf . ti..! ~'Bl. Ba.rro~ Car

I~'alho (Ltd.~'r r ~·''ifIO~·Ii:.) eLmo at 
ORJ>EM DO.lH;\ !MatW-.3 (Líder do Bloco das Pequen-3s 

\Quiuta-feira) _,t t'. -' ue.:,) S-Cl"C.t!1m ttr~enl:.a. 

"I!- - ! noo t.êrmos do artigo 326, llt 5-B. do 
o~aç'ao 1.-c..;>?".meu1o .1::::'.,1;'; no, l;~:a o p~oJ::'!O oe 

:.. Decreto uglSlativo u.Q 44. de 1963, que 
_ _. ccr.:~tle an:~'.la aos membrOs da F'õr· 

. v Oi:.1.çaO', em turnq ~lCO; C!,) Pro-' ~'(l J. - .~cIZ.l do R:o Grande dO Norte. 
Jeto de Decl'etu LegL~Jatlvo n'" :W, de 
Ulô3 tno;> ~:1-A 3, ·na C~sa de origem) ti 
qUe npiQVU O Acôrdo .H"'~ico de Co- vc.:açi.o, em prim~ro turno, do 
opera;--.) Tecl1!ca entre oJ) 1!;.stados F:cjNO de Lei do Sen~ n..0 83, de 
e-.üc:.0s do Brasil e 1~')r:a~I, c-onclukto J. .. l)o) \:'..;? autoria ào Senhor senador 
em ReCIte, em 12 de, ru,?-rço de .. 1M2 ArüJ.,u" VirgílIo} qlle disPõe sõb're in
~end~ 1 .,,'eceres Juvó:al.lClS sob nume ! denização Do ser concedida, enl caso 
lOS ~99, 800, 801 e ~,02~ ~e 1953. ~as de ttd!..sãO do contru,u di: tra~llió 
COlTllf;:õ.L s: de COll,sttluu;ao (! Jut;tlça; sem justa cau.sa antes do emj1l:'eiado 
de ,ReZações ExtenorM; de Kduc(J~ã() comp~etar o pei'iodo d~ doze meses 
e Cl~llura e de Fl?;anç(IS, de :!:viço, e dá out:as prO'Vidêncta:.s .. 

.. Lendo pareceres sOb OS ns. 74J e 741, 
VQt",çr~o, em segundo tÇlrno. do Pro- de .1.B63~ das· com1s.~ões de: Cons!i .. 

·jeto de Lei dQ Sen:ldo n~ 4, de' 19611, tuiç ... o e Justiça, favorã.-rel com Q 

que autol·izu, o Po<'l.:'r gxecuriVQ a emi. emenda. qu~ Oferece de n? 1 CJ,.. e ela 
tu" &elo.s comemorativos do cínctlien... Legi~la:çfto .joc. _~, favoréW'êI ao prt1je. 
LenitllO da funcao do. i":eL';z:a do "'AI .. to e à emenda, d:} Comis.sãe: de Cons
to SolimõC3", 'tendo par~cer n';l 855, tituiçã() e Justiça. 
-o\~ 196:1, da Comi.s.sho de RedaçãO', 
o1e:·°f'''11do . redação do vencido' er.l 7 

- = 

Votação, em tu.rno único, d{) Re Volação. em t,urnó únlCo, do Pro .. 
querimento n'? 3, de 1964, pe~o qual OS jeto de Oecret·o LeglSlat1Vo nq JJ. Q.~ 
Se.nl:l!Ote::s E1eI'..&Q))re.'io Va~oncelOs Tôr. 1963, origlnano aa Câmara 1.)0:> U\·p;J~ 
res (Uder da, MaiO!'lR em exercício) rodos (n'? 167-A 62. na Casa de Orlo .. 
Sigefredo Pacheco (Líder do PSD·, gern) G'ue aplXlvfI. o texto do ACÕf1Q 
em exercíciO) e Attr6lio Vi'N1!l30 (LideT \ que in..:;t1t.ui () centro Latino-AmC't]
do Bloco das Pe-ill.;nas .ttepre:.enta .. úano ae FiSJCll, a_~~mao.o pelo B -a.--H 
çõe,s em eX{."fcÍcio, solicitam urgência e vários paí$e'3, no RIO de Janeiro," a. 
nos tênuos do artigo 326. n!,' 5 C, do 26 de mtil'çQ de 1962, te:-IdQ P3n-C~· 
negimento lnterno, para o P~'ojéU dt! res fnt'oraveis -!'ob, n<;,: 819 820, d'!t 
L~~ ~da 9âmaro. nO 127., d~ 196~, que I e B22, ~ 1933, 'ó>as Com:s"ô a . .,: fJe 
d..lS~oe sobr~ a rem~eraçao de çra .. , Constituição e, Justiça, de Edu~.'li,"J.(-, é) 

tlSSlonats dlplomad'o-3' tm l.>ugertharl.a, VU1t.ura, ue He.a~o_;::, hXLf'i10ré~ !;; (.~ 
Arquitetura e em Agronomia. F'in::m~. 

Votação, em t.urno único, do R ..... W I 13 
Votaçã.o, em primeiro f.uma, do Pro.. querinlen~o 11,9 6. de 1964, pf'lo quo,l n 

jeto de Lei do Senado, n<J 137, de ,. SeMOl' Senador Melü BruITa ·',l1U'1i. 
1963" de autoria do Se~or Slffl.àdql" a transcrição DúS Anais do E,en<ld.:- c, \ 
Martms JtíIl10r que autonza: o 'Podo:~ d€clar~âo· Ieita. pe!o General A~bi.J() 
E!xccutivo a emitir selos comemor-a:tt Slwa, Preside."J.t,e na Pet.rotmt~ ~~ 'L. 
'VOs do centenáxio da AsSociação COw em carát-er of;ciSI e pub"ltcada. elO j 
mf';l"cial do Pn..ã. tendo pareceres fa- de janeiro do nno em curl:O, 
v.oráveis sob OS l1S, 75ft t 759, de 1003, I· 14 
das C&miSSÕ€'S de ConstLtuiçã<Q $ Jus-
tiÇá e de f'tnanças. . \T'ot~..:::~o, em turno único, do R ...... 

queriniento nq 7, 'eM 19-64., [leiO' q ,~: 
11 O, Senhor Senador ,Melo Braga S(, .. l-~ 

111 turno. V +" • cita. 1\ transcneão, nOS AMis: 'l~ 81' .... 
3. Votaç1o, em turno {mico, do Pro ,o"",çao. em tUl"'PD únko, d~ tiSl'o ... nado. de entrevisÍ(l d-o OenerdI Aü) ... 

VoW:;ão, em turno único, do ... !"O~ jeto de Decreto LegISlativo n9 14, de jeca ~e Resolução n9 1, de 1964, de no Silva, Prcsi'denLe dg. Pe'ftoorás S, A. 
Jeto de De'Cl'eto .Legislátfvo nO 40, de 1~ (n9 5~B, de 1963, na.- Câmara), aut.ona dQ Comj~ã.f) Dire-wr3· que pubhcr,da. em 25 de- J~~nr:lr{J (lo 8(1(1 
1963, originarIo da. Cámatr. dóS Depl'l- quê aprova os tex~.o-g da- .Coovençl\o a.~, a. Taqu1~a!a. .. ReVi.ionJ AI- em curso, 
tados (n\!.7 A, de, 1003. na. C3"JS3; de l'e-lacV'a a proteção dos trabalhado. cmda Tnvel1no, no c~rgc) ele Di~~tóra Está encerrada a sessã{}, 
or!gom) qUe aprova. S. Convetl~ão res contra l'a.di~ões ionIzantes ado- PL-1. do Quadro da S~cl:'etan& cl6 Se (Levan:a·,se a sessã.o à.~ 15 ho ... 
'única. sôbre Entol'peeelltesr tls.,inttda tada pela Conferência Iltterna.éioual nado Federal. t tRS e 14 mUlu~·O$}. 
em _}.iOV~ YO"r;> o. ~30 d~ março àe -19'ôl T .do ThtbalhL. em ÚenebJ.'ll, e dá COn.. ,-----
tendo Parece e8, ~ob n •. 806 .. 800, de venção rara revIsão partia.! das COn-- SECRETfRIA DO S''''NADO F'EDE'~Ar. 
J95J, das Com13soes de: ConsUtuiçao M ad t d I' C' .. '"I ~ )... ... 
e Justiça, pela. COl1~t.i.~uctonaUdade e VC1?çoes o a a pe a mesma on-
jmidjcjdadej RelQ.çóe:1 Exteriores, ta- fe ência, tendo 
yorQ,vel C Saúde, favorável, Pareceres Ja1iorá~eí$, sob números 

8 4; 8'4Z. ~3~ 844 e S4~, de 1M3, das co. 
miS.:i6es 

vctação, em tm"D.l} aoico, do Pro 
Jeto de Lei da',Cámara n? 112, de lfl{i3 
(n9 3. 4Q8~B 61, na Cua. de ol"iQ;em) 
que reyerte ao serviço Ativo do EXér .. 
c1to o Tenente COrt)nel RUbens Ribei .. 

:. cfe Constltuiçtlo e Justiça_o 
_ de Legislação Sooul; 
- de Relações Exteriores; e 
- da Saflde. 

tO dOs santos, e dá. outtas pro\lidên... _ . 
elas. ~"ndo Pat6r!eres lavoráveiJJ sob ,Votaçao em turno I1nJoo, do Reque-
o.'i ns. 884 e 885, de 1983' das ComJ.s.. rnnento n9 <: 4, de 1964, em que o ~e
sôes de Segurança Nacional e de Ft ador vaSCOnC!los Tôrres SOl1Clta 
nanças. . tran.scrição dos Ana-Js do Senado da 

6 arte. 'Pela qual o Senhor Presidente 
da R~públ1ca. convIdou o Presidente 

Vvl ;o:,ção. tu turno Ónico, dQ Re ... da República Fra.nc~ para v:l:.s1tar 
q,ueriml,;llto n9 1,205, de 1963) pelo.O Brasil, li da respectiva rcspQS~:-. 

, -

I 

Atos do Diretor Geral I ~iliar de Limpeza, PL-lJ. E:J.so fWdri-
, gues Catenhêde em virtude de hil'rcr 

PORTARIA N9 5-64, DE 19 DE I falt.adQ ao trabalho. 2~ dms con e.-
FEVEREIRO DE 19M cuti?CS, sem mó!n'ó h ... stificr.do. 

O I>irerorw Oera1, no uSO de SIWS secretarias. do gerf~~()' Federnt f!tI 

atrIbuições, resolve designar Jo.rge 119 de !ev~relro de. 1904_ .- E'va.f1.dllJ 
Fontoura. Ma.{lCdo, Auxiliar de Portaw Mendes Vianna, DJ..retor<l-eral. 
:eia, PLw 10, para ter exercício no Ser- PORTARIA N9 9-64 DE 1S DE 
viço de Radiodifusão. FEVEREIRO DE 10&4 

Secretaria do Senado Federal, em . 
19 de fevereiro de 1964. _ Evaudro O DiretorwGeral, DO uso ele -tU",) 

Mendes Vianna, D1.retorwGeral. atribuIções, resolve aeslgnar. Ni:,j 
GO~lves ]..tartins, Mot{)rlsta A bI:d· 

PORTARIA N9 8~64, DE 19 DE Ha.l', VL-I~, para. ter exercido na Por. 
FEVEREIRO DE 11)64 taria. 

, O Dlretor·Oeral, nos téU1JOS do ar- Sccre{.uria. G-o Sen:'OClo· Federal, em 
t~gO 207, Jet.l'B a da Re~óIl!çao n~ f.l-UO,! 10 de feveleiro de 1954 _ Erolldro 
~~~'ye rf,pre~n-t!.~ ~ye.:e-:.m_~~e c ~.!!.~i!,,!e"n4e.i ,I/anua, D.,eíol-GeraJ. 
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~lint'J Mulier (presió~mte)' PSD 1. Jefferson de AilUi"U 
Eu[!:mo . Bál'~OS PSD i.' Sigefredo Pacheco 
oAtifllO Fontana. PSD 3. Sebastjão Archer 
Jose Gmomard PID 4. Josaphat Marifl.ho 
!Jose Ermmo (Vice·Pre.s.) P'I'B 1. Oscar Passos 
Nelson Maculan tlIcenciado) PTB 2. Bezerrà Net.o 
Julio Leite PTB 3, Mela Braga· 
Ad:>lpho Franco UDN 1. ,ll.,,sé Cândido 
l..opes da Cost·a. UDN 2. Zacao:las de AS.1umpção 

Secret{l.l c: Auxiliar Legislativo: PL-I0, Cid Brugger~ 
Eeuniõt.:i. Têl'ças·felras à.s 16,00 hOl'a,S. 

EDUCAÇ_ÃO E CULTURA (7 Membros) 
Titulares PnrtidOS\ Suplentes 

Menezes Pimentel <Fres.) PSD 1. Benedicto Valladarea 
Walfreoo Gurgel PSD 2. Sigefreao Pacheco 
Pessoa de Queiroz PTa . 1. Vago 
Amaul)I Silva (licenciado) PTB 2. vago,-
Antônjo CarlOS, UON 1. Adolpho F'ranco 
Pedro Calazans (Viee-Pre.t:l.) T1DN 2. Milton campoo 
Mem de S~ UDN 3. Arnon de Melo 

secretá.ría: Oficial Legislativo. PL-.7. Vera de Al~!!-':~!lga ~~~j 
Reul\iões: Quartarleir~ às 15.00 ~~.!!!.j'r 

...... , . 

JOSe OUlomard e'S)) 3. Eugênio Barros 
Raul Giuberti PSD 4. JÚllO Leite 
Vivaldo Lima (Pres.) PTS 1, Aurélio Vianna 
AmaUl'y Silva flicenciado) P'l'B 2. pessoa de Quel'roz 
Heribaldo Vieira UIJ'N 3. AntônlO JUCá 
EUrICO R.ezende J]D~ 1, Lope.s da Costa 
Antônio 9ar103 • UL>N 2, -Zacarjas de Assulllpç,ao 1 

Sec,:etár~a: Oficial Legislativo. PL~7. Ve:a de- Alvarenga Maira' 
~etlmõ~s; Qumtas-feiras às 16,00 rOras. ~ ," 

POlfOONO DAS S~CAS (7 Membros) , 
Tltulares - Pdrt\.ios Stlplentel 

J 

Vllilson Gonça.lves ~ PSb 1. Sigefred:J paChecO 
RUS Cal'nelrO iPres.) P3D 2. Ltite Neto 
Dlx-Hult ROSado· . prB J. ~'\fgen1iro de Figueiredo 
Heribaldo viefra P l'S 4. Arr.Ol) de Melo 
.loSá Cândido / ' UDN 5, Júlio Lelte 

~ Ailréllo Viana IVice·Pres.) PTS 1. -Joao .-\grlpluo 
D.!1:lrte MarIZ -uns 2. Lopes da ,Costa 

Secrelá!"'o. Awnliar Legislativo PL-9, J, Ney passos Dantas. 
Rç-t.mlôe.s.: Quint.as-i'eiras ,às 16,00 horas, . 

REDAÇÃO.· (5 Membros) 
.. Titulares 

Walfredo· Gurgel 
Seba1:itião Archer 
]DIX-Buit R!}sado <Pres.} 
iPadre Calazans tVJoe-pres.) 
Júlio Leite 

PartIdos 

PSD 
p,sO 
?TB 
UDN 

·UON 

/ Suplentes 
.1, Lobão da Silveira. . 
2, José Feliclano ~ 
1. Heribaldo, Vieira 
1. João AgNPjno 
2. posaphat Marinho 

'Secr'etãJ<ia: Oficial Legislativo 
Fieumões: I'l'çn.s-feira.s às .16,00 

PL·e, Sa~ah Abrahão.· 
bOlll(tlL 

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membros) 

BenecUct.o ·Valladares 
Filinto Muller 

efferson de Aguiar 
.o\arão Steinbruch 

(Pres. ) 

partldoSI 
PSD ,1, 
p,s,D 2, 

1'60 3, 
PSD· 4, 

e.ssOa de QueIroz 
Vivaldo Lima. 
Oscar passos 
Antõruo carlos, 

(Vice,Pres,) !"l'B 1, 

JOsé Cândido 
Padre Calazans 
Am~n de Melo 

P'l'B 2, 
P'l'H 3 
UDN ,to 
UDN 2. 
UDN 3, 
UDN 4, 

SU~lcnt~, 

Menezes Pimentel 
Ruy Carneiro 
José Gulomard 
Victol'íno F:-elre 
Argemiro de Figueiredo 
AnWIQ Jusá 
vaga 
Daniel K.rieger 
].l1rlcQ Rezende· 
João Agrlpino 
Mem de Sá; 

SecretÓ\'lC: Oficial Legislativo. PL-6. J. B. castejon BrancC" 
!rteunlõ~s; QU!llta.s-fel:-aS às 15 .. 00 horas, . 

SAúDE (5 Membros)-
/Titulãres Partidas .suplentú· 

Pedro Ludovieo PtiD 1\ 1, Eugênio,BarrO&' 
Sigefredo Pachec& _ PoSD 2. ,waufredo Gurgel 
Dix.l!uit ROtsado lV'1.ce.r-rt!s,) P"l'B 1. AntôtUo JUCa - 1 Lopes da Costa (Presldente) UDN' 1, Dinal'te MarJz 

.- Miguel couto pap 1. Raul Giuberti 

., Secretllrlo: AUxUia.r Legislativo PL-10. Ed.uardo Rui Barbosa.,: 
Illeunl -'8: QUintas-teu'" ao 15,00 bora. • 

, , 
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SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
Tit.ulares 

J:>sé Gu:omard 
Victol"ino Fre:re 
Oscar Pa~sos 

Silvest.re Péricles IV!ce-res.) 
[rmeu Boanhausen 

P.ll [:dos 

PSD 
p,:j!) 

P'fE 
PTB 

Zarcaias de AS6umpçâo fPres.) 
Raul Giuberti 

UDN 
UI)?-J" 
PSP 

sup:cntes 
1. RUy carne:ro 
2, Attillo Fontan3 
1, Dix-Huit Rosado 
2. 
1. 

Vago 
Adolpho Frane:> 

2. EU:ICO Rezende 
1, Miguel CC!utO 

Secretári{l: Oficial Legislativo, PL-8, Alexandre pfaender. 
Rf>uniôN.,: Quintas-feiras às 17,00 hol'a,$. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
Titulares PaI ridos Suplentet 

Leite Neto (Vice~Pres.) PdD·1. Victorino Freire 
Sigefl'edo Pacheco P·3D 2. Benedicto Valladarcs 
Silvestre péncles (pres., prB 1. Edmundo Levi 
Nelson Maculan (licenciado) P'rB 2, AntônIO Jucá 
Antônio Carlos LJD~ 1. Dinafte Mal'iz: 
Padre Calazans UDN 2. Lopes Costa 
Al0ysiO de Carvalho PL 1. Me rode Sá 

Dec:etál'w: Auxiliar LegislaUvo, PL-9, J. Ney Passos DantO$. 
Reumões: Quarta5-feml.s às 16,00 horas. 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS púBl.lCAS 

(5 Membros) 
Titulares Partidos Suplentes ~llhsl,i~uto.5 

JOsé FellCiano (pres PSD 1. Jeff~l'son de Agwar 
Sebastlão Archer P':;D 2. Filinto Muller 
Bezerra Neto P'l'B 1. Silvestre Péricles 
Lino de Matos prB 2. Miguel Couto 
IrÍneu B::>rnhausen (Vice-Pres.) U.íJN 1. Za~arias de Assumpção 

Seeretár'c: OfiCial Legisla tiva, PL-8. Alexandl'e Pfaender. 
Reuniôes: Quartas-fecas às 16,00 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

A) Para Revisão do Projeto que\ 
define e regula a PROTE-. 
çÁO AO DIREITO DO AU
TOR 

Criada em virtude do Requeril1lC'nto 
n:! 480-62, do Sr, Senador 31ilr-on 
campos, aprovado em 20 de jane:ro 
<l .. }962. , 

Designada em 22 de novmbro de 
1962. • 

Prorrog'ada até 15 de dezembro ce 
1963 em virtude do Requerimento nu_ 
mero 793~62. ap:ovado em 12 rje de~ 
zembro de 1962. 

Wilson Gonçalves - PSD. 
Arthur VirgíUo - PTB. 
Edmundo Levi - PTB 
Adolpho Franco _ UDN. 
EurlC0 Rezende (ViCePresldemel 

UDN. 
Josapha t Marinho - S/lc\,:end::l. 
Secretário; Oficial LeglSlatlvo, 

PL-ti, J. B. Castejon Branco. 

C) Para o estudo dos efeitos 
da INFLAÇAO E DA POLfTl
CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
SõBRE AS EMPRÊSAS PRI
VADAS 

/ I nhor Senador SigefrcdO pacheco, mero 1.158-63. do sr. Senador An'ô" 
aprovado em 15 de • dezembro de ~ Jucá. aprovãdo em 10 de je~P!n .. 
1963. . bro de 1963, 

1.1embros (5) _, Pal'tido~ 

José Feliciano - PSD. 
. Sigefredo Pacbeco t VicePr.) 

PSD, 
JOsé El·mfrio (president.e) - PTB, 
Lopes da costa - UDN, 
Aurélio Vianna (Relator) - PSD. 
Sec~etârlo: Auxillar Legislativo, 

PL-IO, Alexandre MarqueIS de Albu
querque Mello. 

Reuniões: 2~s e 4l!s feIras às 14 
horas. 

E) Para efetuar o levantamen
. to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAiS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

Criada em virtude do RequerJ .neu
ta n 9 665-63. do Sr. Senadür t o.s:é 
Ermirio, apro-vado na sessão de 1.8 de 
setembro de 1963. &-

"--Designada em 19 de setembro de 
1963. 

Pro:"rogada em vil:'tude do Reque
rimento nQ 1.159-63, do 81', Sen,l.dor 
:vtilton Campos, aprovado na sessão 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros (9) - Partidos 

Jose Feliciano _ PSD. 
Atti1~() Fontana - PSD. 
Eugenio Barros - PSD, 
JOsé Ermil'io (Relator) - PTB. 
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga - PTB. 
Lopes da Costa - UDN. 
Milton Campos (P:esidente) 

UllN. 
Júllo Leite (VicePr,) _ PR, 
Secretário: Auxiliar Legisaltivo 

PL-IO. Alexandre Marques de .'!Jbu~ 
querque Me110. 

Reunlôe~: 5fls feiras às 16 hor<1-5. 

Membros (5) - partídos 

José Feliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD, 
Ant-ônio Jucá - PTB. 
Padre Calazans - UDN. 
Josapbat Marinho - S:Iegenda. 

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

Cria.da por iniciativa da Câm!1ra 
doIS Deputados- aprovada pelo Senado 
em 1.12 1963, 

Membros (8) Partidos 

Senadores: 

Wilson Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. 
Sigefredo Pacheco - PSD, 
Argemiro de Figueiredo _ PTB 
Edmundo Levi - PTB, 
Adolpho Franco - UDN. 
Joã.o AgripInO - UDN. 

. AUI'élio Vianna _ PSB. 
Josaphat Mal'inbo -' Sem legl'nda. 
Deputados: 

Gustavo capanema (Presidente) -
PSD.· 

Aderbal Jurema - PSD. 
Laerte Vieira - UDN ISUbSWUldo 

pelo eputtldo Arnaldo N:JguCi:aJ. 
Heitor Dias - UDN. 
Doutei de Andrade - PTB. 
Arnaldo Cerdeira _ PSP. 
Juarez Távora _ PDC. 
Ewaldo Pinto ~ MTR. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUI('ÃO 

I) Projeto de Emenda à Cons .... 
F) Para estudar a situação dos tituicão n9 4/61 

TRANSPORTES _ MARiTI-1 (QUEDI~PÕE SõBRIl VE~CIME'-
MOS E FERROVIARIOS TOS DOS MAGIS'I'ltAIlOSI 

Criada etp. virtude do RequerJ!flc~- Eleita em 27 de junho de 1961" 
t.o n9 752-63. d~ 51'. Senador JOfé Prorrogada: 
Ennlrio, aprovado na sessã.o de 13 de - .... Completada em 4 de janeiro de 

19i33, com fi deslgnação dos SenO.lre:s 
Senadores Vasconcelos Torres e 
EdmW1do Levi. 

. _ novembro de 1963.' - at.é ]5 de dezembro de 1962 DP'O 
Orlada em vIrtude da Requerímen- . I Requerimento ti09-6I apr em 14 de 

Prorrogada até 15 de dezembro de 
1964 em virtude do Requerimento nú
mero 1.198·63, do Sr, Senador Mene· 
zes Pimentel, a.p-:-ovado em 15 11e ce
~embro de 1963, 

Mel)1bras (7) - Partido. 

Gilberto Marinho - PSD. 
. Menezes Pimentel - PSD. 
Heribaldo Vielra - UDN. 
Milton camp~s - UDN. 
Vasconcelos Torres _ PTB. 
Edmundo Levi _ pTB. 
Aloysio de Carvalho - PL. 

d) Para estudar a situaçao !la 
CASA DA, MOEDA 

CrIada em viltude do RequerImen
to n9 561-63. do Sr. Senador Jeffer· 
son de Aguia,r. aprovado em U: de 
agôsto de 1963. Designada em 28 de 
agósto de 1963. 

pron-ogada até 14 de março de 1964 
(90 dias ) em virtude 'do Requerimen.· 

. to número 1. 16Q"63, do Sr, Senador 
Jefferson de Aguiar. aprovado em lQ 
de dezembro de 1963. 

Membros (7) - PartidOS 

Jefferson de Agu18.1r (]?res1dente 
PSD. 

to_ ~9 53~-63, do Sr. Senador Gouvee I Deslgnada em 13 de novem.oro de dezembro de 19S1. . . 
Vlel-ra, aprovado na sessão de :11 de !963. . - I ' 
ag~to de 1963.. Prorrogada t· 15 de d ! b d' - at~ 15 ti:; dezembro de 19í33 ';)?\o 

. a e ezem. ro e Reque:lmento 779-62, apr em 12 oe 
Designada em 8 de agõsto de 1963. 1964, em vIrtude do Requerune.n~ zemóro de 1962, . 

n9 1.162·63, do 51', Senador Jullo 
Leite, aprovado em 10 de· dezem.ooo Prorrogada em virrude do Requeri

mento n9 1.161, de 1963 do Sennol· 
Senador Attilio Fontana, aproVil.1o 
em 10 de dezembro de 1963. 

Membros (5) - partldos 

Attílio FOntana - Presidentt 
PSD. 

José ·Feliciano - {Vice-Pr,) 
PSD. 

José Ermido - Relator- - P'I'B. 
Adolpho Franco _ UDN. 
Aurélio Vianna - PSD. 
Secretária.: Oficial Legislathrl() 

PL·3, Julieta Ribeiro d05 san t01.i. ' 

D) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AGRO PECUÁRIA e suas re
percussões negativas na ex
/.!~~tção . 

de 1962. 

Membros (5) :... Partidos 

Attill<> Fontana - PSD. 
Sigefredo Pachec:) _ PSO • 
JOSé Ermírio _ P'I'B. 
Irineu Bornhausen _ UDN. 
Júlio Leite - PRo 
Secretário: Auxiliar Legi51~lt-1VO 

PL-IO, Alexandre M, de A. Melio, 

C) 
• 

Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONÁUTICA E DA ESCO
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONÁUTICA, DE 5 JO
SÉ 005 CAMPOS 

Criada em virtude do RequerImen
to n9 768·63, do Sr. Senador pa.dre 

Crlach1. em virtude do Requerlm('n- CalazanB, aprovado na sessão de 13 
to n9 569-63, do 51'. Senador José de novembro de 1963. 
Ermírio, aprovado na sessão de 2Q de ~ 
agôsto de 1963. ... Des1gnada em 13 de novembro de 

De.sJgnada em- 22 de agô.sto de 19~5. 1963. 
Pronogada por 1 ano, em virtude Prorrogada até 15 de dezembro de 

d9 Reouerimento nl} 1.197-63 do Stt- 1964 em virtude do Requerimento nú. 

• 

- até 15 de dezembl''O de .1964 prlo 
Requel"lmento 1.138-63, apr. em 16 ·te 
dezembro de 1963. 

Completada em. 29 de outUb:'o de 
1962, 15 de malO de 1963 e 23 de arml 
de 1963. 

Membros (6) - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Lobão da Sllveira '123 de abri} c!.e 

1963) _ pSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
BeneiUeto Val1adares - PSD. 
Wilson Gonçalves (23 de ao.- ,j de 

1963) - PSD. . 
Damel Krieger - UDN, 
Lopes da O::st!Y1'29 de outub.-o Q6 

1!:'J2) _ UDN. , 
1Ill1ton Campos '<Vice-Preslde.u~e) 
Beribaldo Vieira - UDN. 
Rui Palmeira - UDN, 
Silvestre Périe1es (23 de anri! Cé 

1963) 
Bezerra Neto (23 de abril de 1983) 

- PTB. 
Afonso Celso - pTB. 
Nogueira da Gamllf _ PTB. 

'Barros Caorvalho _ PTB. , 
AloysiO de Carvalho (Presidente) 

_ PL. 
Mem de Sá - PL . 
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.1) Pro jato de Emenda à Cons-'1 L) Projeto de' Emenda à Cans-
tituiçao. n9 7/61' /. tituiçõ_o n9,9/61 . 

iQVE l.;J::;póE SôRRE AS t\l,\T&- !QUE MODIFICA o REGIME DE 
Ri:\S Df.\. COI\--l~E'l'~;NelA PUIVA- DISCRIML'iAÇAo DAS RENDAS) 
'l'PiA DO SENADO. lNCLVINDO . 

.... .AS HE P.sOPOR A EXONi',:Ro:\t)AO Eleita em 2Q de novembro de t961. 
J;O.:; CHEi<'ES' DE MISSãO DI_ Prorro6a.da: I 
f'L01'llIlTICA PER.MANENTE li 
AP.;.~OVAR O };S'rABEI~ECIl\lE):j- - até 15 de dezembro de 19,62. pt"lO 
<ro O RO;\-IPUIENTO F. O SRA- Requerunento 60:J-61 Rp:ovado em 14 
'l'A..~iENTO DE RELA,ÇôES DI- de dezembro de 1961~ 
}"j,OMAT1CAS COM PAíSES ES- - até 15 de dezembro de 1963, pelo 
'IitANGEIROS). 3.equerimento 782-62 [~pro,'ado em 12 

de dezembro de 1962; 

- até 15 d.e dezeulbro de 1984, pf'lo I 

Rcq, 1.143~63. ãprovado eUl '0 de 
dezl'mbro de 1963. 

Completada ,em 29 de outU\):-o ce 
1~62. 23 de abril de 1903 e 22 .-te lu
lho de 1963. 

Menl!Jros - Pnrtldos 
Jefferson de AgUiar '_, 'PSD. 

Wilson GonçaJves', l23 de abrIl de 
1963j ~ pSlJ. , 

Ruy Carneiro - PSD. 
Lobão da Silveirll - PSD. 
GUldo Mondin t29 de outu~ro de 

196", - PSD. 

Menc:ze-s Pimentel - pSD. 
Milton C8mr.:o~ - UDN. 
Hcribalào Vieira Vice~'Pl'e.siden::.e 

O,DN. > 

Eur.ct:) Rezende 123 de .'UbL'j Ide 
19631 - Relat.ur - OúN. 

S~lvet?tre per .. cics t 23 de !\J.u'l1 tie 
W6~H -- President.e _ P'l'B. 

Nogúeir~, da Gama, - P'1"B, 
Bar"Og 'CarvalllO - PTB 
AloYS1o de carva.lhD - ?L. 
L1n~ de Mat.os - P'1'N, ' 
João Agripino 123 'de abril de U)1J3) 

- UDN, 
DanIel Kriegcr _ UDN. 

Ele:ta em 4 de oufubr ode 1061. 
Prorrogada: " • 
_ aLê 15 de dezembro de lSô2 Pp.lo 

'P..equtmmento 30.7-61. a.pr. em ~4 ':te 
<:k,:,t-'mb.::o de 1961; 

_ até 15 de dezembro de 1964, pelo 
RequerImento 1.141-63 .aprova.do em 
10 de dezembr~, de 1963, ' 

Milton Cl'tmpos - UDN. 
HCl'ibaldo vieira - UDN. / 
Lopes da """ta - UDN.· Q) Proj€'to de Emend,,: .i\ Co".-

- até 15 de dezembrO' de t9133 pelO 
.Req 1 139-63, ap~. _~'U lQ ele dezclU_ 
.t-"wro de 1963, " 

C~mplE:táda em 29 óe- OUtubro de 
19G2 ~ '24 de alJ;-i! de 1962. 

Membros (6) - partidos 
Jefferson de_ Aguiar 123 de', (lbr-ll 

de 1963) - PSD. 
Menezes Pimentel - psn. 
Filinto Muller _ FaD. 
Guido Mondin 129 ãe outu!>.;.'O de 

19621 - PSD. . , 
Ruy. Carneiro (23 de abril d. 1963 

- PSO. •. , 

João Agripi"ç.o 123 de a.bril de 1963) I tituíção n 9 3/62 
- UDN 

EUI'lcO Rezende {23 de- abril de (AUTORIZJ\ O l.'ftIBtJSAJ. StJPE--
11::63' _ U'ON. IUOR EI.El'.fORAL A FIXAR DA-

SilveStre ,Pétr:icle.s (23 de [it1ril de TA I'ARA A REALlZAÇAO DO 
1963) _ PTB. . . ' PLEBISCITO PREVISTO· NA 

Nogueira da Gama _ PTB. F.DENOA (;ON'STJTUCtO~AL N Q 

SalTOS Carvalho __ PTB. 4 - ATO AOICH~NAL). M_embI'Õ~ (16) - partidOS 
Mt:>nezeG plmentel--_ pSD. 
Wilson Gonçalve-s (23: ás aUrU 

19(3) _ presidente - PSD. 
de Daniel Krleger (Relatar) - ODN. 

Eu:dco Rezende (23 de abt'll de 
Aloysio de Carvalho - PL. 
MIguel CQuto - PSP. 

Elcün em 10 de Julho tle 1982, 

Lübão da Silveira. - PSD.' 
Ruy Carneiro (23 de abrU de 19b3)~ 

_ PSD. 
Gilldo Mondin '." de outtmro _de 

19631 - UDN .. 
Milton Cámpos ..,. UDN. 
Heribnld:> _ Vieira - UDN. 
Rut palm21rn . -UDN. 
Amaury Silvo. - 23 de alJrll de 

Cattete' ~inbeito (23 de a,bl"U de 
1063) - P1N. 

O) Projeto de Emenda à 'Cons
lt64.) _ PSD, 

Eurico Rezende 
19631 - UDN. 

t23" de abrll.de I963J - PTB. 
Barros Carvalho - PTB. 

tituição n9 1/62 
(OBRIGATORIED;\DE DE CONCUR

so E'AltA INVESTIDURA Jr1l'J 
CARGO INICIAL DE CARREIRA 
E PUOI61ÇAO DE XO~IEAÇOES 

DanJel Krle~er - UDN. 
Milton camp-'Ja '(Vice-PrcsiaeULC) 

'_ UD:N, 
He. ~ouldo VIeira - UDN. 
Lopes da Côst.a. - UON. 
Silvestre Périclcs '" .~: .•. } 
Vivaldo Lima.- - PTB. 
Amaury Silva <24 de abril de_ !963> 

_ PTB. 
Vaga do Senndol' Pinto FerrlNra 

Ü,( de abr:l de 1963) - Rela'An' 
1'·1 B. . 

Alo);~!o de Co.J:v:alho - PL. 
,Llno de ·Matos - PTN. 

.• L ' 
K) Projeto dI> E:menda à Cons

tituição nq 6/61 
~SôBItE EXONERAÇ.iO, l'Olt PRO
I·OST.~ DO 8ENAD<), DE CHEFE 
nE ,i\11SSAO DIPLOl\'lATICA Oll 
CAll ATER PER~UNENTE). 

A1'gemíro de FigUeiredo - PTB. 
13el.erra Neto 123 de abril de- 1963 

_ pTB. 

AloyglO de Carvalho -- PL. 
Lino de Matos - PN. 

M) Projeto de Emenda à Cons
, tituição nq 10/61' 

. INTllRlNAS), 

Eleita em io de malo. de 196~. 
Prorrogada: 
- até 15 de ,dezembro de 1962, pelo 

Req. 185~6l aprovada em 12 de dc:
zembro de 1962. 

IAPLlCAÇAO OAS COTAS OE' IM- - até 15 de dezembro de 1083 pe1d 
POSTOS. IlESTINADAS AOS ~1U~ Rcq. 1.144'03. aprovado em 10 d. de-
:sICIPIOSk. ?ernbl'o de 1963. 
Eleita -em 28 de dezenlbro _de 1932. _ COmpletada em 23 de abrll de 1961. 
prorogada: M~mbros - EiarUdo$ 
_ até 15 de dezembro de 1963 pelo JC~!ersDn de Ag-UJar - PSD. -

Req. 783.63 aprovado em 12 de" dt.. WIlson (J~nçalves (23 de abril de 
zembro de lOO2~ 1963) - PSD. 

- até 15 de de~emlJro de lDJJ4 p8-10 Ruy Ca.rne1l'0 - PS. . 
ReQ. 1. 142-63 ·aprovado em 10 ::lI) (lU- Menezes Pimentel - PSD; 
tubro de 1963, .,.. Milton Canipoa - UDN. 

Completa.da. em 30 _de março de Heribaldo Viell'S - UDN. 
1962, 29 d~ outubro de 1962 e 3 de Eurlco Rezende (23 de abrll de I 

prorOjlação: 

- até 15 de _ dezembro de" 1963 t:telo_ 
Requel'lIllento 78'7 w62 ,aprovado ~Ill 12 
d8' dezembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 liclo 
Ilequcrltnf:nto l,14ti,_ aprOVado. em 10 
de d~zernbro de 1963.. ' 

COmpletada . em 23 de líbril . da 
1063 •. 

MembrQ$.- ...... Partido.l 

Jefferson de Aguiar ~ PS. ' 
WU3QU Gonçalves l23 de abr'..l da 

1963) - PSD. 
RUY Carneiro - PSD, 
Lobão da, Silveira, - PSD. 
Mellezes Pimentel - PSD. 
Leite N ct.o 123 de a.bril de 19(3) 

!'SD. 
Milton Campos - UDN .... 
Heríbaldo Vieira - UDN ~ 
João Agripino (23 (10 abril de 1963) _ UDN. 
'I!:\u'ico Re2.cnde, (23 de IlnriJ' do 

HI6~) - UDN. 
Daniel Krtege: - UDN. 
S!lvestre Pérlcles (26 de abril d~ 

1963) - P'I'B. 
Nogueira ~a Gama - PTn. 

Bnrl'O<! CarvalhO - P1.""l! 
Mem. de Sá· - PL. . 
Aarã-O Steínbruch _ Mm. Elclta· em 5..de outubro de 1961-

prOI'L'õgáda: . 
__ ate lá de dezembro de 1962. uele 

EeQue:imento 608·61. aprovadO em H 
d.~ janeiro de. 1961; 

aorll de 1003. . 1963) - ODN, .' . . 
Memb:'os (16) - parMdos . Joã.o Agripino {23 de abtil de. 1963 -

Jefferson de Aguiar - PSD. - Vice-Presidente _ UDN. . __ 

- aCé lá de janeiro de 1963. pelo 
Requerimento 781-62. a,provadO eQ]. ,12 
de dezembro de 1962; , , • 

- at~ 15 à. dezembrO de 1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 .• apro~ado em 
10 de dezembro de 1003. 

Oompletada em 30 de ma.rço de 
1962, 29 de outubro de 1962.2~ d. 
abrll de 1963. 

Mernbr06 (6) _ Partidos 
Menezes Pimentel ...- pSD, 
Ruy ca.rneiro 123 de. abrll de-19tl3) 

_ Presidente - PSDi 

.Wl!wn Gonçarves (23 do o.bril de Daniel tCflOger _ UDN. R) proJeJO de Emenda à Cons-
1063) - PSD. Silvestre Péricle;! (23 de a"ril de-' tituição n9 5(62 

RUy Ca,rneiro - PSD. 1963) - l>TB. 
Lobão da SUveira - PSD. N9gueiJ;,a da Oaina' _' PTB. 
Guido M<lndJn (29 do outubro de IlarrM .Carvalho _ 1"1'11. 

1962) - PSD.· !>loyslo de CarvaUlo' _ PL. 
Milton Campos - UDN. Aurélio Vianna. 423 de a.bril de 
Berlbaldo Vieira - UDN. lfl63) - êtelator _ PSS. 
l/.)pes da COSta - UDN .. 
João t\grlpinc (23 de abril de 1963) 

-:- UDN. P) Projeto de Emenda à Cons

IDISPllE SllDRE A ENTREGA .\08 
MUNICíPIOS D~ 30% DA ÁnRE
CAlJAÇAO DOS ESTADOS QTJAN
DO EXCEDER AS RENDAS MU
NICIPAIS) .-

Eleita em. 13 de setembro de 190',
ProrN?gada: 

Eurico ~ lRezende . (23 de 'abril de 
1963) - ·UON. 

titui~ão ,,92/62 - até 13 de dezemoro àe 1963 pelo 
. R-equerimento nq L 147-63 aprova,do 

(INSTITUI NOVA· .DISCRIMINAc)AO em 12 de dezembro de 1962; 
Silvestl'e Pérlcle.s' (23 de abrU de 

1963) - PTIl. 
DE RllNDAS E~I FAVOR DOS. - até Ib de dezembro de 1964 pelO 
MUNICIPWS1. Requerimento 1.147-6 3'provado _ .Lobão da SUveira - PSD. 

Jefferson de Aguiar (23 de abt'll de oNguefu'a da., Ga;na - PTa. 
'","11963) - psn. - --... ' 

10 de dezembro de 1963. . 
COmpletda em 23 de abril de 1903. Eleita em·23. de cmalo de 1962. 

irl Guldo Mondln ~29 de outubro de Bs.r~ ,Cal'ValrO -- PTB • 
1962) _ PSD,·· Josaphat Marinho <23 de o.brU 

DanIel Krieger _ t,l"'DN. 1963) _ S, le~. 

Eurico. Rezende (23 de o.ori) de· Aloysio de carv.fho _. PL 
1963) _ UDN. 

Pron'og.çáo: . o.. • 

de - até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Requerimento -786-52. spro.ado em 12 . 
de dezembro de 1962; 

Membroo - Pal'tido.. . 
Jefferson ·dé AguJar - PSI>. 
Eu)' Ca,rnero - PSD, ~ ... I 

Lobão da Slvora -' plll). 

Milton camllOS - UDN. Uno de Matos - PTN". . 
. Heribaldo. Vieira. 'Vice-Presidente) 

- UDN.·, 
Lopes da COsta - UDN •. 
Vaga do Sena.dor Pinto' t<'e:orelT& 

(23 de abril de 1962 - Relator -
PTB, - " 

Bezerra NetQ ~3 de o.brU, do 1003) 
- PTB. . . 

Amaury Silv .. cla d. abrU do 19i13) 
-PTB. . 

N) Projeto de Emeilda à Cons
tituição ,,9 11/61 

(CRIAÇAO DE NOVOS 
.. MUNICU'IOS) ...... 

Eleita em 28 de março d. 1961. 
Prorrogação: 

VIvaldo Lima - pTB. 
Aloysio de CarvalM - PL. 
LlnO de Mat03 - PTN. 

- a.té 15 de dezemb1'o de '19G3 [)P10 
Req. '794~(;2. aprovado em i:: rle. "f.

\. zembro de 19132. 

• 

- até \5 de dezembro do 19&1 !l"1<> 
Req1.!erhnento 1.145-63 aprova.do em 
11) de dezembró de 1963. . 

Cámpletada em 23 de abrU' d. 
1963. 

!.lembro.s - ParÚd03 

WIls<m Gonçalves ~ d. abril .. 
1963) _ l'SD, ' 

1.011:<> Neto (23.4.63) - 1'50 . 
Meneze. Pimentel "- P<eslóentt. 
MUton Campos - UDN. 
Reribaldo Vieira - tJI1N. \ 
Josaphat Marinho -. (~3.4.63) _ 

Vice-Prestdente - tIDN. . JefferSOn de Aguia-r _ PSD. 

WUsori Go1\çalv.. (23 de abril a. O.nlel Kr1egor "- tl'DN, ' 
Vaga ·do Senhor Pinto Ferreira. 

Ruy Carneiro _ PSD. Eurico Rezende (23.4.63) - UDN., {26.4.63) _ Pl'B. '. 
Lobl-o tia 8H-vE.lii'a' ~ PSD. • t Noguelrã da Gams - PTB. 

. Barros C.r ... lho - 1"l'B 
Le1tt' ~elo 123 de abril da 1I1~) , Mem de Sã _ PL. • 

o, PilD. . " Misuet C<Juto 1».'.6,), fOO'~ 

196a, - psn. 

\ 
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S) Projeto de Emenda à C()ns-
I tituição ,,9 6/62 ' 
(AU~IEN·r.\ PARA QUATRO o N\J
.I\I~RO. DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E DO DISTR[TO 
FEDERAL NO SEN . .\DOI ~ 

Ele1-ta em 13.9,62 

Prorrogada: ' 
- até 15.12.63 pelo Requerimento 

790-62. aprovado em 12.12.62; 
- até 15.12.64 pelo Requerimento 

.1.148-63, aprovado em 16.12.63-. 
CompIetada em 23.4,63. 

Membr'os _ pal'tidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
ll,Uy carneiro -' PSD 
Lobão da Silveira - Relator' 

PSD 
Wilson Gonçalves (23.4.63) 

l'SD 
Menezes Pimentel _ PSD 
1I1Iilton campos -UDN 
Heribaldb Vieira. - UDN 
Josaphat Marinho - (23.4.63) 

UDN 

I Danlel-I{l'ieger - UDN 
Eurico Rezende - (23.4.63) - Vi

ce-Pre.«idente - UDN 
•. , Vaga. do Senador Pinto FerreIra 
(23 463} - Presidente - PTB 

Nogueira da Gama _ PTB 
Barros Carvalho _ PTE 
Mem de Sá - PL 
Julio Leite t23 4.63) - PR 

T) Projeto de Emenda à Cons
tituição 119 7/62 

(nl~VOGA A EMENDA CONSTITU
CIONAL N' 4, QUE [NSTITUIU O 
SISTEMA PARLAMENTAR' DE 
GOVERNO E O ART. 61 DA CONS
TJTUIpO F[mERAL, DE 18 DE 
SETEMBRO DE [946). 

Eleita em 6.la.6a. 

Pron'ogada: 
f - até 1~ 12.63 pelo Requerimento 

'i91-62, aprovado em 12.12.62; 
- até 1512.64 pelo Requerimento 

1.149-63 aprovada em 10 .12 63. 
Comp~e!ada em 23A.63. 

.xlembros _ partidos 

J 'ffel'son de Agu~ar _ PSp 
R.1Y Carneiro - PSD 
Pedro Ludovico _ PSD 

. Wilson Gonçalves (23.4.63) 
l'SD 

Benedito Valladares - PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 
Milton campos - UDN 
Herlbaldo Vleira - UDN 
Eurico Rezende 123.4.63) ~ UDN 
Daniel Kríeger - UDN 
João Agripino \23.4.63) _ UDN 
Amaury Silva í23.4.63) - PTa 
Nogueira da Gama _ PTB· 
:Barros Carvalho _ FTB 
Mem de Sã - PL 
ltauJ G!uberti - PSP 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

SUvestre Péricles ~ PTB IY) Projeto de Emenda à Cons-\ 
Argemlro de FIguelredo - PTB . . '" o 
Eurico Rezende (23.4.63) _ UDN tJtUlçao 11, 5/63 
Milton Camp<>s - UDN (DISPÔE SOBRE O IMPOSTÓ Dl! 
Damel Knege! - UDN VENDAS F.' CONSIGNAÇÕES 
Josaphat Mannho - Sem Legenda ... ..• ~ ~ 
Aloysio de. Carvalho - PL De.s:gnada erJl 31.563 

Prorrogada B.tá 15 12.64 pelo Re-
V) Projeto de Emenda à Cons-,' querimento número 1.154-63, apro-

tituição 'n9 2/63 "do. em 10.\2.63 

(DIREITO DE PROPRIEDADE) Membros - Partidos 
Di' d 23 4 63 Jefferson de Aguiar - flSO . es gna os ,em .. Ruy Carneiro _ PSD 
prorrogada: Lobão da Silveira - PSP 
- até 15.12.64 pelo Requerimento Wilson. Gonçalves _ PSD 

1.151·63, aprovado em 10.12.63. Menezes PUn1entel _ PSD 
Membros - partidos Leite Neto _. PSD 

Jefferson de Aguiar _ PSD ~'illtaury SUVg - PTB 
RuY Ca.rneiro _ Pres!dente _ PSD Bezerra Neto - PTB 
Lobão da Silveira - PSD .. , Vaga do Senador Humberto 
Wilson Gonçalves - PSD Neder - PTB 
Menezes Pimentel _ PSD Argemiro de Figueiredo PTB 
Heribaldo Vieira _ Vice~Presiden- Eurico Rezende - UDN 

te _ PSD Milton Campos _ UDN 
Amaury S1!va - PTB Daniel Krieg(~r _ DDM 

Fevereiro de 1964 36' 

Bezerra Neto _ PTB 
Edmundo Levi - PTB 
A!'gelllirO Figueiredo _ PT'B 
Melo Braga - PTB _ 
EU:icc Rezende 123.4.63) _ UDN 
Aloysio de Carvalho. - UD~ 
Afonso Arinos _ UDN __ 
Josaphat Marinho - Eelat(}l' li' 

Sem Legenda. 
Aurélio Vianna - PTB 
Júlio Leite - PR 

'COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 
CRIADAS DE ACORDO COM O 

ART. 53 DA CONSTITIJIÇAO E 
O ART, 149, ALíNEA A, DO RE
GIMIlNTO INTERNO, 

1') 

Bezerra Neto - ?TE AloysiO de cnrvalho - PL 

reira _ PTB 

Para apurar a aquisição, 
pelo Govêrno Federal, dos 
acêrvos de concessIonárias 
de s€·rviços públicos e a 
importação de chapas de •• ,.. Vng'a do Senador pinto Fer- Josaphat Marinho - Se mLegenda! 

Silvestre Péric1es - PTB Z) Projeto de Emenda à Cons- aço para a Cia Siderúr-
Artur Virgilio - PTN o . N' I 
Eurico Rezende 123.4.63) _ UDN tituição n· 6/63 -...:.1 glca' aCIOna . 
MUton Campos - Relator - UDN (l!\'EI.:EGIBILlDADE) Criada pela Resolução número 11 
João Agripino - UDN . de 1963. assinada pelo Senhor Nelson 
Josap.hat Madnho -- Sem Legenda DesIgnada em. 210.63 I Mac111an e mais 28 Senhores Sena-
AloySl.o de ca~o - PL Prorrogado a~é 15 12.64 pelo Re- dot:es lapresentada em '30 de malO de 

. • querimen,o nún:.ero 1.156-63, aprova. 19631. 
W) PrOjeto de Emenda a COt1S~!do em 10 12.63. Designada em 31 de ma:o de 196:! 

tituição n~ 3/63 I Membros - Partidos - Prazo - 120 dIas, fite L8 de se· 
Jefferson de Aguiar. _ PSD tembro de 1963. 

(DISP()E SõBRE A ADMINISTRA
CÃO DO DISTRITO FEDERAL E 
~[AT€R[A DA CO'IPET~NCIA 
.PRIVAT[VA DO SENADO), ti 

Ruy CarneIro - PSD Prorrog~da:. . t 
Wilson Gonça:,ves _ PSO - por Ir!.alS 120 dIaS. em vlr, U~f 
José F'eliciano _ PSD da aprovaçao do R,eq'Jt:rl'tl1':D!O n~· 
Walfl'edo Gupel _ PSD nl~rO 656-63 do Senhor Senador Joa( 
Argemiro de f~igueireà() _ PTB Agdpjno, nB sessão de 16 de se em· 

DeSignada em 2 5 63 Bezerra Neto _ ?TB bro de 1963 (21 .horas). 
Prorrogada até 15~12.64 pelo Re~ Silvestre Péricles _ PTf ._ por mais um ano. em vlrtu.de do 

querimento 1.152-63, aprovado em 10 Edmundo Levl _ PTB aprovação do RequerImento nUillP'" 
de dezembro de 1963. EurIco Rezende _ UD~ 1.173-63. do ~Senhor S2nad?r LeIte 

Membros - partidoS 
Jefferson de Aguiar _ PSD 
RUy Ca,rneiro - PSD . 
Lobão da silveira - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSD 
Amaury Silva - PTB 

, Bezerra Neto - P'TB 
'" Vaga do senador Pinto Ferreira 
- PTB 
.. . Vaga doo Senador Eduardo Ca
talão (Vice-Presidente) - PTB 
'" Vaga do senador Eduardo M· 
oSmar _ PTB 

Eurico Rezende - Pre' :jmte 
Milton Campos - UDN 
Daniel Krieger - ODN 
Aloyslo de Carvalho - PL 
J:0sapha.r Marit]ho - Relator 

Sem Legenda 

X) Proj€·to de Emenda à Cons
tituição )19 4/63 

Milton ·Campo.s _ UDN Neto, na seSS30 de 12 de o.ezeuIbro 
AlOYSio de carvalhO -' ODN de 1963. 
Manso Arinos _ UDN Membros - Partid,os 
Josaphat MarL'.1ho _. Sem Legenda 
Raul Oiuberti - PSP 
José Le1te - PR 

Z-1 Projeto de Emenda 
Constituição n9 7/63 

(TRANSFER~NOIA PARA A RE
SERVA DO NlILITAR DA ATIVA 
QUE SE CANDIDATAR A CARGO 
ELETIVO), 

Deslgnada em 2.10 63 
prorrogada até 15 12 64 pelo Re

querimento númf~ro 1.156-63, a,pr""q,· 
do em 10 12.63 

Membros _ partidos 
Jefferson de Aguiar - P'SD 
Ruy carneiro ._ PSD 
Wilson Gonçalves ~ PSD 
José Feliciano _ PSD 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Leite Neto \Presidentrl ...... PSD 
NelSOn Maculan - na 
João AgrIpino (Relator I ...... UDN 
Josaphat Mal'inho - Sem Legenda 

Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outros, relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção nO Departal11en~ 
to de Correios e Telégrafos 

criada pela Resolução número 32 
de 1963. assinada pelo senhor Jef
ferson de Aguiar e ma1.s 33 Sen4J.orp$' 
senadores /apresentada. na sessão de 
3.0 de outubro de 1963), 

. . U) Projeto de Emenda à Cons- (CONCE~~R~1~~If:s~ES AOS 

f tituição n9 1/63 Designa,da em 205.6~ 

Walfredo Gurgel - PSD 
Argemiro de Figueiredo - P'l"B 
Bezerra Neto -- PTB =estre Péricles - PTB 
E undo Levi - PTB 
Eul'l o Rezende - UDN 
Milton Campos - UDN 

Prazo - a.té. o firo da sessão lczis-· 
lativa de 1963 . 

Prorrogação por 90 dias (até 16 de 
março de 19M) em virtude do Re~ 
querimento númerO L 163-i!3 do Se· 
nhor Senador Wilson Gonca,tv€s 
aprovado na sessã.o de 10 de dezern· 
bro de 1963 (21.30). 

: (TRABALIIO DE MULHERES E 1\11':-1 prorrogada até 15 12.64 pero Re
NORES E TRABALHO EM IN- querimento número 1 153-63 aprova-
DUSTRlAS INSALUBRES), do em 10.12.63. ' , 
Designada em 23.4.63 

( Prorrogada até 15.12 64 pelo Re
querimento 1.150-63. aprovado em 10 
de d~zembro de 1963. 

Mem'oros - partidos 
Jefferson de Aguiar _. PSD 
Ruy Carneiro - PSD 

r Lobão di1 Sl1veira PSD 
Wilson Gonçalves - Relator 

l'SD 
Menezes P!mentel - PSD 
Leite Neto _ PSD 

J Amal.lry Silva - PTB fJ. zerra. Neto - Vice-Pr~dente 
Vaga do Senador Pinto Ferreira 
~/ .-'-.. 

Membros - partldos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
RU'y CSl'I1t'lro - PSD 
Lobão di'! Sl:\'eir" - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Plment.el - PSD 
LeI te Neto - PSD 
Amaury Silva - pTB 
Bezerra Neto - ?TE 

'" Vaga do Senador Pinto Ferreira 
- PTB 

Silvestre Péticies - PTB 
Ada!berto Sena - ?I'B 
Eurico Rezende (23 4.63) 
MntQn Campos - UDN 
João _Agripino - UDN 

UPN 

,A,Ioysl0 de Carvalho - PL 
J05aphat Ma.rinho - Sem L9gend9. 

A1o:yslo de carvalho _ PL 
Afonso Arinos - tJDN 
Josaphat Marinho - Sem Legena3 
JúliQ Leite _ PR 

Deslgnação . p.m 6 de dezembro de 
1963, 

Membros <lI) - Parlidm-
',i" Jefferson de Aguiar - PoSD 

LeIte Neto - PSD 
ht.~llio Fon4'ma - PSD 

Z-2 Projeto de Emenda 
.Constituição n9 8/63 

Wil~on Gon!;'3lves - PrE'sid~nte 
(AUTONOM[A nos ~IUNICIPIOS' PSD 

Artur Vir~mo - ?TB eslgnaóa em 22.10 53 Bezerra Neto ,8 11.63 _ Vice-Pre-
Prorrogada até 15.12 64 pelo R-e- s~deDte _ PTB , 

que:jmento número 1.157-63. aprova· Mello Bra,ga _ P'l'B 
do em 1Q.12.63. .,'oão AgTlplno _ UD~ 
. Membros - Partidos I UanieJ ...Kr!r-ger _ UDN 

Jeffer.son dl? AS'ular - pSD ~ Eurico R,pzende. /23 4 fi3! 
Ruy Carneiro ~- PSD AuréUn Viannn - PSB 
Wilson Gonçalv1es - PSD Sacrt'tárlo: Amdl1o.r :,~~,,:,lntivo. 
José FellcJano .- PSD I PL-9. J Ney Pa&~os D:'I.nt~.'!. ; . 
Lobão da. SUvel:r~ - FSC Reuniõl:s: ..•. -:. .......••..•..••• ..!. 

{ 
.-\.; 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇAO 11 

= 
.AXO XIX CAPITAL FEDERAL SABADO, ~~ DE FEVEREIRO DE 19M 

.' SENADO FEDERAL 
l' SESS.\O LEGiSU.TIVA OHDLNAHlA, DA [? LE(;iSLATUHA 

ATA DA 15? SESSÃO EM21 DE escolhê·lo para o de"mpenhO dessa I res, em 1944. Auxiliar do Chero do 
lIA I 'elevada funçãO com~am d·a anexa I DElp'lrwmento Ec.onom:co e Cansu· 

rEViR. EIRO DE 1964 ! informação do' Mini~tél'io W1S Rela~ lar, em 1.9~~. A"~'stent~ do Pl:Of~3-
. I ções Exteriores. - SOl' de DIreito Internaczonal PUOU-') 

I:RZSIDi.::'Ioi,cIA ~O SR. ,MOURA ( Bl'asf.lia, em 19 de fevere'ro de Ido Cur~o de preparação à carreIra 
,j).;]}RADE h CAT1ETE PINHEIRO.: 1964. _ (3.) JOão' BclcTllor Marques ae 'Diplorr.ata, do Ir,,"~ltuto Rio-l1~an 

'N. ~4 horas e 30 minutos, I Goulart.· co, em 1951. Prin~eiro e-xJ.minad.-or 
ftcham-.'e pre..,cntes os k.rs. se-I d~ banca. de D.reüo ... llternac:'}fial 
nadore:,:: I CURRICL'LU~l VITAE Publico do Curso de Prepa:açao à I DiBAlXADOR SÉRGIO AR:-·ilANDO C.,1l'r·~lra de Dlplomata, do InstItuto 

. FRAZAO Rio-;jranco, em 1951. Seóundo ExaAdalberto Sen"' 
Catete Pinheiro 
Seb ... stião Archer 
Joaquim Parente 
MCI1CZ.)S P,m:;nl~l 
Din:!l te Mr:l'.z 
En11lr:o de 1-íoraeS 
Hel'ibaldo Vie 1'.1. 
Leite Neto 
Jo,,-o.lphat Mal':nho 
~ii:t{n campos, 
l\H _l;a AndraCe 
p,'t'ro LuCo·.-ico 
}: ~:o Bra<:a 
Gu,,_':o ~I(,nàin 

Doniel Kri('ger 
M€m de Sei 

1 - O Embaixador Sérgj~ Arman
do Fruzão na.",ceu 110 RI-O 'te Janei-
1'0, em' 2ij de fevere~ro de 1917. 

2 - E' membro àa SDc;edade Bra· 
silei"ra de Du-eito lnterna.c.onal, 

3 - !uJressou na caneira diplo
mát:ca, por concul'sç, em maio de •• 
1942, CO.1J,O Cônsul de Terceira Clas
Se, Promovido a Segundo Secretá
rio. por ant:guidnde, em 1946; a 
Pr.meirQ Secre~ár~o, por merec.men
to, ~m 1952; rec:bcu o titulo de Con
schelro em 19 .. 8; p;omoviao a Mi
nistro de Sff:"roa Cla~.:e. pOl' ~~t:. 
rec_menta, em 1959; promQ,vido a 

r 
I' .. 1inl::.tro dB Pr;:r,e;ra Cldo:<se, pCl"!' me-

o H:t. PRZG1.0E::-n:'E,; recimento, em 19S1. 

A lista de presmça arum o com~ 4 - Durante sua carreint, o Em-
pareCimento de 17 S1""". Senadores b:l.xaacr SérglO Armandu 'Frazão 
l!avó'ndo núnlero re~imentai d'2claro exe.rceu as ségLtin:rs funções no ex-
~oerfa a ses."õãe. t~nOl·. 

Vai l;el" 1 d,?, a ata Vice-Côn~ul no Con~ulado-Gel'al de-

mInador das bancss de Pr-átlca Di· 
plomática. Prática Cc.nsu:ar e' Tl'a· 
tado-s e P3Ht:C-a Econômica do Bra· 
s11, em 1952. ~bstitut-o do Chefe da 
DivUlão Comercial, do D2"part.amen· 
to Económico" e COIk>ular, _em 1957, 
'F<';X,llllinador dI:: Política InternMiO· 
nal nos exames finais do :..,... ano do 
Cur:-o de Preparação à Carreira de 
Dipbmata, do In.stituto R,o~Branco, 
em 19'57. Chefe do Se,·v:eo E:::Onô
m:co dn Europa, A:iia, Africa e Oceâ
n:a, do D~p3.rtamcnio L.'o:'\ómico e 
Comf c.al do .MUlistério (~us Rela
ções E,,,terlores. em 1953. InteJ'rante 
do Grupo de Tra.b'llllo para E"ru::tos 
Econômicos da Operação Pan·Ame· 
r:cana, em 1938, Repre."cntant.e do 
Minist:rio das Relaçõzs . Exteriores 
junto ao Ins"itht-o Bm,:,lleiro do Ca. 
fé, em 193,8. Membro da Dcle'{aç-~o 
do Bt'asil que neJ'ociou O Ajuste de 
CO:-llerc:o e de pagamentos B:-asll
Japão, no Rio de Jan') 1'0 em j:mho 
de 1958, Chefe da Divi nQ Comer. 
eial c'o Ministf:rio da.;; Re~acô;:-s E'{~ 
ten0rfS, un 1859. . 

o 81'. 2,~ Secretário Procede fi. 
·':ittHa da ata da s:;si'ão anterior, qu~ 
,; ap 'oi,lJdn sem debates. 

Bl'asll em f'al'!3, de 194-+ e 1.;1'1(;; T~l'
ceiro S2cretari>0 da EmbalX:lda (~o 
Brasil em P-arls, em 1945; :segund.u 
L:ecl'etário da mesma E'll1baix:1~a, de 

O Sr. L" Secretáho lê- o se- 1946 a 1948; Segund{, Secretario da 
, \ Legaç.,o do Brasil E'hl i,o ,en-·l, de •• 

,um ~'ii;'''':'PE~HE~TE 1948 a 1950; primo:ho :::;eCletl'trhl da 
MiSSão do Brasil junto às Naçõa'i' 
Unidas, de 1953 a 195<>; Primel1'o 
Secretario d(\. Emba:x,tà L do Bras!. 
em Santiago, de H15" a 1957: .'\.1i
n Sl)'o Couselh€lro da ~mb:l.1xl:i J.a cto 

das, em Nova Iorque, em 1953,. Re .. 
presen.ante do Bi'a-sU na COHk.:>.a1l 
dp, Informação sôbre Territórios Nd.o 
- Autõnom05:, em 1954. Assessor do 
Brasil à IX Se..:são da Assemb:J;a 
Geral da. Organização das N':lçj:s 
'9'ni~jas, reaLzada em Nova Torque, 
em 19'54. Ob:etvador do Bl'asil na 
XV Sessão do Conselho Econom.CQ 
e Soc:a.l da ONU, Representante 
substituto do Brasil na Comi.'i ão do 
SUdOê 'te Afric,~110, da. ONU, em L 'I: 
a 1955. Representante do Brasil no 
V Comitê Plenário da CEP AL, em 
Santiago, em~193S, I:2"J:f'ga.do do 31'a
sl1 n'Jo p~';me-ro p2ríodo de 8:) .5Ô~S 
do Cc"mitê de Comén.:io da. C',m!"':r:'Q 
Econôm:oo para a América La~ll.a. 
das Na"ões Unidas, em Santia~o, ~''1l 
1955. C:on<:;elheiro :!a L\e1egaç'o CO 
Bnl.."il 3. reunião de Min~stros d~ l!.'1-
tado das Partes Contratantes do 
Acô~do G~ral sôbte Tarifus Adu"n:i ... 
,1'as e C'Ja::;-cio (GATT) , em Geo€. 
bra, em if.:)7. D:;legado Suplente da 
Dele(~,ç10 Brasileira. à Junta Dl:-e
t.ora IntrJ:n'>cional de Café. em W.l~" 
hington, em lC59. D~legQdo do B:-a
sil no .. ~ l-críodo de Sestões da JJnt3. 
r: -"f'!ç:'a ~I'I Oonv~nio Internac'",,";'\l' 
do Caié, (>~ Washington, ·em 19CO, 
0hefe d.l Dc:egoGão do Brasil no 5" 
PPfto:':o ie SP~,<;ões da Junta Dire
tora do f"Ol1VÊ'nÍ') Internac!onal do 
Café, em 'iV~ hl!1gton, em 1960, Cbe
fe da Del,'_p<:uo do Brasil à Confe_ 
rência Intel'll?cional do Café, rerol1 .. 

6 .. - P,Jém des:3.I.; f'ln ... :ões, o F..m.1 zada em NOva Iorque, em 1!'62. Ch(;'. 
balXaJGT SérgIo Aonaudo Fl'azão, fe da n .le~,:v·80 do ·Brasil à I fl"ll'" 
ex-er::.ç,J., r~ Br.asll, a PH~"idênct\o\, do nUlo Prepa.ratória. <ia. Confn~ ::cia. 
Ins~:.tlJl) Bras'le,:', d{, Café, ~m ." I:t:~.f'rn·lc;ona.l do Comércio e O"''''en-
19~1, e foi ASS1.:i!ente • .Esl)f:'el~l do \,Q1vimento, em Nova Iorque, 19ü3. 
Ples.dente do Con_elho oe M moStros, Ohefe da Delegação do Brasil à TI 
em 19-82. S - d' " 

Sen:lOns pl-:,:nbros do Senado Fe- Bra.sil em Lisbca, em 190.1 a 196U; 
<tler.ll: MlI1 • .stro Cou elheiro da Emlla.xada 

, do Brasil em WashlllO'wn em 1960 
De 'lCÔrCo CQm o preceitc consirtu- e 19tH. '-' , 

Cional, !enl1o a bonra de 5u,bm.eter à l) . _ Na Secretaria de Estado o 
B:pr~>V'::H; l? de Vcs~as. Excf'l~nClas a Embalx»,:: or Sérgio Armar:d() Frazão 
oe.Qgn,u.20 que desejO la(';!;'1'. do Sr. 1 exerceu as sen-uintes funções e cc-
Sérg;~ Armando Fl'azü'), ocu:)allte de míssõe5: o 

cargo- de M p'stl'O de ~rimt'lr9 Clas~ Secre~ário da COlni.",ão. de R~c?';-
se, da l''t:relra de DlplOrtl1t;e." do çâ.o ao Senhor Enrique peüranda 
Quadro d{~ Pe . ..:sral Parte Pe1'm,men. Castilho, Presidente d·..l. Bo:ívJtl. em 
te, do ~'\1illl,<,tél'io dQ.3 Rplaçóes Ex. 1943; Auxiliar do Representant'e <.lo 
~ri{)l'es, para exerce!' 'a função dEI Malistério das Rebcões Ex~eriores 

.i.mbaixador Extruórdinário e P;!'ni· junto ao Con~elho N~c.:ional de lmi~ 
poteneiário do Brasil junto (.lO 00_ ;t'~çà;) e Gol,{·~l::;::a~f..o, nu. f'lat;or.tção 
vêrno da República' Arabe On d.1 n:ls do Tt:&to F;nai da C0I1;:.oJi.~açíhl e 
têl'mOS dos al'ti8oS 22 e 23 dJ. Cm 11.0 C010'1:1:Jt.;'io, 2m .fH3. D:JSl oi, 

3.917, de 14 de Julho de 1061. para (!OllS:ltUlr a Cotnt.:o..')ão de CC!1~ 
Os méritos' do SenhJl' Srtgio Ar. solid:l.I:uo das Instruçoe:> de Serviço 

mando Frazão que me induz.ir.!.-m a dQ Mln..::.tenc tiaoS Relaçóes Ext.erlo-

7 - No exterior, o Fmbaixldor 
SérgiO Armando Frazão d~l)e,r1penho.r 
ainda .as ~cguintes cum:s<;ões: 

Sêcl'E'tário da D"'~gavào do Bra::;;l 
à Segunda se.ssão da Comlc;são PIe .. 
paratória. da Confel'encia ül~p;·na,'lO 
nal sôbre Comércio e Emprê?,:o, em 
Genebra., elll 1947. Ascp.ssor da De
legação Bl'as;leira à Rcuroi ~o da. Co
missão l..!spteial da 02 ,r;,~''''f;) Bra
sileira à fu'un:50 da C")m!L~!:'ão Es~ 
pecial de E5'tudos do A~ô"(,(l Multi· 
late;'"l '" ayiar:~f) en H:47. Con~ 
selheiro Té-cnico Govemamcnt'.l: da 
D~le~:'Gão do Brasil à 33~ Confe.~~n~ 
cla 'Jn~€rnaC:(lnal do 'I'ra/J::.'ho, ..... -em 
Ge~é'bta, em 19·:0, As'e,;-'or.o4 Mls~ 
sv') E(}Cuõrolca e CQm"n::;~ll do Bra~ 
si! à Europa, em lS5?. As.<:;e,'ül' dn 
Dele'1;8ç:o do Brasil à VIII Sessão 
da AS.3embléia. Geral das NU'i,'ô-:s Uni-, 

"eFsao o Comine Prepara.tório aa. 
r;cUfel ência àas Nações Unida.:; l'Ô
:;r~ Crmé~c"o e Des"'nvolvim::-'1 I ') tm 
O~nebra, em 1963, Chef9 da De~e !a4 
ç' 10 do Brasil à I Sessão dO-' Con.se .. 
lho da Ol'gan;7.Bcão InterT-!"acion.J.1 do 
Caíe, em Londres, em 19-63. 

8 - q E'm1)'lixador Sérgio Arrn:m .. 
10 Fn!?an exerce 1 'dS segu:nte;:, Ln
C8 :eg2,~uras de N~óelDa: 

r::n"''llTe'{~d.J}..-.j''e' Negócios do l:S::',~U 
t~:n V'1'';.;''''~., '-->m 1948. Enl'~rr' ~.o 
(le- t;,..·t;IIc10<: em VIena, em g30, F'1~ 
: .... ~"~jo d" '~"Yócio<:; em Slnl!'r,.., 
,In HI~6, Pnl~')rre'!'l10 de Ne:;cc,',; 
{'p, L',1:;~,~ 1"111 l~r-O. 

;) E"l')" o·, F'~l',::l Ar;"- ".'" 
d) 11'r."Bu ( . lo C(tn D, {'n~ ,,~ 
K',H',l rrJ.LZ",', Je i',~l,CnJ:idJj.J t}.l.
sHelra. 
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r ~ Art. 19 Define e 'delimita. a. ZQ ... 
l6u~ Ex~elênciQ. é indicado pars E· X P E O I E N T E no. de Guerra abrangendo aS: 
.\!:X~" cer a funçã.O de 1?1lbaix~,dOf ~~ - águas do Atlântico Sul. compre-
ltl'aul'.:imál'lO e plempotenclárlo, 0;0 "\ endida na faixa. de seguranÇa. es'" 
l!lrosil Junto ao (J;>1'êmo da R"Publ"- DEPARTAMENTO Oe=: IMPRENSA NACIONAL tabeleclda na Deo)..,.ação dQ Pa~ 
'ca Arabe Unida. namá (Decisão 14~A) apT(H'ad.a, 
t S,;:?"'etaria de- F'~l,t.do: das Re19J:5es OIRIi:'I'OA .GIlPAL em 30.10.1939, e Os seguintes mu'" 
~t.riores, em 12 de levereiro de .. ALeERTO DI! BRITO PEREIRA nlcíp!os: 

,a964. :..... ROberto Barthel~Ro$c.., Che~ Art. 2;9 A ZOna de Guerra é sub'" 
~ "te ~da Divisão dô pes50al. dividida em sub-Zonas cotrespon'" 

.. "H-a-. DO .'U'tVIÇO tU! PVEU.fCAÇ6«s CH&"'. DA s,CçJLo DeoRI!DACÃO - t t t d "-lA ColllÍ.<llii<J de RelaçõE\s Ex- r FLORIANO GUIMARÃES dentos aoS aegUIn e.s ,a ,ros e 
, terl'ores MURILO FERREIRA AL VE_'S ",-<rações: Teatro de Operações 
, ~ C.M. (Centl"o Meridiol'..u-l) cor-
O!!c!o do Sr. primeiro SecreUrio DI. KRIO DO. ·CONGRESSO NACIONAL < .. pond.ndo '0 Distrito l".deral' 

r-ela. Câmara. dos Deputados, sob n9 1~9, .t..\ ' _ (atual Estado da. Guanabare), 
\ de 18 do mês· em curSO - Comu.l'llca SEÇÃO 11 São paulo, Rio de Janeiro, Mi-": 
! lut.Ver a.quela Casa 6,provado o PTo- '--..... illas Gerais, Espírito Santo, 00"";. 
Ijeto de Lei que estetul nOl1lla5 gerats Impresso nU ofitloaa do DePArtamento de Im~rUl~!!l NacIonal iás e parte sul da Ba.hia até Je ... 
Ide 'direito fina.nceiro para 'elabOração quitlnhonlta. -' , 
re contrôle "dos orçam.entos .e bal_an- ORA siLIA Letra "m~' ~ iio ESt.;do do 'R.io 
~ços da. União, do.; Estados, dos Mu- de Janeiro. todos OS municípj.os. 
zJcipi05 e do Distrito Federal. . Lntra "N" ""'- Todo o D!.strlt.o . r Aviso n9 123. de 6 do mês em t'111"", A B S J N A T U R A s.- FedereI (atual Estado da Guana-
so, .do Sr. Ministro ~1:\ Saúde, COJl t bara) ." . 

ireferênci30 ao RequerImento n9 482, I ARTIÇ-ES E PARTICULARES FUNCIQNARIOS 
lõe 1963 do Sr. Senador Aarão steln- REP O 3 _ Cumprindo dete.rminaçães ex· 
. bruch. • , Capital e Interior o - Capital e Interior·

o 

pre..<lSas em lei, o I!>ide Bl-aSlleiro, em 

r.

;" O SR. PRESIDENTE: seu, Relatório de 1943, página 68. 
! Semestre ••••• ,...... Cr$ 50,00 Sem~stre ••••••• ~... Cr$ 39,00 criou a "Guarda . .Mmtar da ilha do 

I Sôbre Q M"~a projeto de lei. que Cro 76,00 Mocan"'ué Pequeno, composta de um 
!Vai ser _lido.. - _ An!>. ............. ~ .,. Cr$ 96,00 Ano •••••••••• ' ••••• ~ v Destacamento do Corpo de Fuzilei .. 

\

' ' '. t Exterior ro..s Nmrais, a quem- estava
o 

afeto a vi ... 
E" ll~o e apr~vado 0°- _segUlIl e: Exterior rrilã.ncia dia. e noite .. de tôda a Ilha 

. Piojeto de. ·Lel P9 ~_Senado Ano............... Cri 136,00 Ano •••• "'" I.;...... Cr$ t08,00·, e navios suj"eitos ao regime d.e repa .. 

) 
. ~I •. 7, de 1964 . _ . ros no Deparbmento dtlS O.flcinas ~ 
I'~ "manuteI!cão <k!. ordem e Q.l,sClplmtl 

. . . a E d <>-à' "'U8 serão sempre anuais as de todo O" peS$"oal qu~ .tra-lbalhava 1::0 
Que estende os beneficios os - 'xcotua as as para o ex" flor, 'J. , Departa.me.nto d~ Of.lcl~as. etc., ah .. 

_Decretos m. 22-.-3';'2, de 29.6.~3, .assinaturas podcl'...sa .. ão tomar, e:Ql qualquer ~p:oca., por seis me~es vida.des. e,!.t;ag m-ii,itnrizadas. só pl~e ... 
: ct'rt. 49; nQ 4.550, de 30.5.42, ~rt. - ou um ano. .' -, .. , . vist.:=ts _ <em vh'tu(1e na sitd,'lÇ5.o: ca-
I H e n.-1.15a di? 12.'1.50, aos ser- ., . _ - A... - _. emor·g'"c· qll0 o Pais "';;raVes.5g\·a 
~·dor.o de empr-=' ·de navega- . _ A fl'm d. pOSSibIlItar a remessa de valores acoPlpanhau.vs de . ..., -"",!n ~ . . ... ~ -,. -"'1""" ..... ~ - 4 - O Comando ,Milita!' da nha de 

: ção, empregados 'em· es~alefros~ esclarecimentos -quanto Ià sua aplicação, solicitamos d~ein preferéncia 'Mocanguê pequeno c - outros ~etor-es 
es~rit6r~, -arpaze'w, traptchlJ$ e .. remessa por ruoio do- cheque Ou .val~ postal, omitld~s n favor do· ficou a cargo do 81:". Canit-ã.o-Tenente 
'traf~(Jo CiO Porto, que prestaram T«soun'eiro 'do DepartalIlento de· Imprensa Nacional. Oscnf Oome.<; Nora, conforme Memo .... 
'8ervu;os duran,.te 'a 11 Guerra - " ranõó n~ €55-42. que em, virt1.Jdé da. 
l.iu1'..dit!Z. ele' 1005 a 194.4. __ Os,sllplementos às ediç~s dos órgãos oficiais serão fornéofdos mobilioo.ção Geral (Dec!"eto n9 10.451, 

_. Art. 19 Aos ~rvidoJ:,as das Emprê- aos.assinantos somente mediante solicitação. .-' de- 10.9.1942). e. a.tendendo . ao' re,gi;". 
fsas de Navtgncao, -empr_egados: em . 'me adotado. foi _criado nos: Estale_i .. 
Esta.leir-cs, Esc:rltál',lolS."O Armazéns, ...... O custo do nUD1-&ro atr8J3ado será acresoido de ,Cr$ '0,10 '8 .. por rQ3 e em outros setores ·da: AdmiJli~ 
Tra·pichM 'e Tráfego ,do Pôrto, que- ~ercioio decorrtdo. cobrar _sa-ão ·mais Cr$ 0;50. -~ tração da. Empr~ft. o p:,oc~sso. de três 
pre!::taram e-ervltos durante <! pEll'io.. - -. " _ (3) turnos de ,t.rabalho com a dUl'3 .. 
do da SeglIné'a G-uerl'a. ~ :rvIundlal. de ----------- ,'--.. cão d~ oit-O (8) horas c!.iáriaS. a fim-
"19_39 a 1945, são -extel}SivQs os hene ... noite; .operar~in ta.m'llém em za:r:as um. modO ou q.e outro,. ~t~"~m en: [óe n. ão soirer .. SOluç§'o d.e cont.inUidO
fictos dos Decretos .ns: 22.872-, tle 29 palustres o empestlarlfl$ ~e rcgmes. quedre.dos dentlo .dCS l1m1tes e ope < d~. a instalaÇao de melQ<; de defesa. 
de ,hlnho de·-ltl33, arti~a 49 e número nOl'd~stinss; viVexam '1\ mercê de tô .. · ra.ções de guerra: . " e reparos 'dos navio& vitimas idas,. uni ... 
4.550, de 30.5.:t.S4Z, Al\tigO_19, e' o que; da. ordem de sun;:n'êsas$, impre!'istos. 1 _ tendo sido mobiUzados na. Se .. · dades'·do inimigo. 
estqbel~ o ,De;Ql'eto ;11~" 1.156. de 12 Mrontando os maiS ,duros sacnff-cios, unda. Grande Guerra. Mundful, con.. 5 _ de acôrdo com o l'e~ime de eX" 
de junho de 1950. _ . de m'dem f1.s1ea e moral, com 'o q,ue. 10l'me o estabelecido _nos _arts. ·29 fi· ceção estaheelcldo llelos Decretas ns; 
• § 19·,',A." pl,'€$ente :t>ei 1\pUea;'se, lãual-, po-rcenwgem elevada dêsse pss.soal se 39 'do Decreto li? 10.451, de 10 dlt 10'.4,51. de 10.9.942 .e 10,~90-A, de 
'mente. ~à -poll<:la. ~litar ,~? anttgo viu "mesml) e.taoodo de mo.!ári{}, ou... setembro de 19-42 e seu p_tlrã-grMo· 25.9.4" e ba;seado na l~isl~ç~o :p.e .. 
lDistrtto Feçierp,l. __ poU,e}a MIlItar. o do tras doenças infecto.oontaglosas, co .. · único como abaixo transcrito: nal millte,r e r€.'6ulamen"o dlSCmUnar 
!Estado do Rio ce -.JqneJI'o, PolicIas dos mo 'depressões -neuróticas arrastando ' da .'Armadá, foI imposta ,a Vát'i03 em .. 

o. Estad-o,q' ee. ~Qosta. _'Bl'ast1~ro.. e B,05J' &;té hoje as ,con,sequências' d&.ses ;llWz-oo "DE01tETO, N9 10.451. -DE 10 _pregados do -Lólde Braslle!ro, lotados 
jornalistaS-l"oo.atotúS_ do 'S~r::yli}O -PÜ- leSo ,-'l,pesl.r ·das medicações preYe~ti·< DE SETEMBRO -DE 1942 . nos EstaleIros. ])Dl" .aro- de indif.cipll.~ -

Uqo qu.e :~l.eci{lnQ):'am .!3 ,qlVU1ge.rtm1 vas; ._Da 'époéa, muitas ~daA quais ·eram, Estab-eleée a ,mDbiiizat>no -IJeral·. 'na., B. prisão celular -cumprida ·no 
notícias .Ih1r QQp.vê~Q.s ile ..tornaIs ·corp f)brigatOrbl/m-ente tomadE\B dii\l.·ia,.. !:I' Batalhão Naval, medida ,esta, r:pte_ n;a 

f,açóes de tá<Ho e ,t{e.stu com -j()f- ment-e-. I' ,. •• " .-. ,.. • •. ,. •• .' ~. •• Leitlslnção ·ctvll não aconteceria., sal ... 
nail'h E'4lÍ ~t:mos <te ocola}l~ra~or~s Ua. Os .a.taq,ues inimigos, nas zonas ,de Art. 29 ....•........••..... :,.. ,vo '-O regime ele exceção em que se en- , 
Begur<1:l1t:a. !'taclo-p-~1. . ,grande costa .brasileira, &Qb!etudo, Parágrafo único. A partir ,da cDnt-r-ava'm os· empregadoS do L6!de" 
. A-rt .. 2~ 0_ tt:~'P() ,de &ervlço cQll:ta .. ~~ndo s:angue trio, destreza;; vigi.. data dêste, Decreto, todos os bnt"- .Bro,sileiro, sujeit03 aos" preceitos dis .. 

\!o e~ dqpro p'elos ,pllr.~lclpantes da: ~ncia. ,pennal1ent,e' e amor 'pátríOj~,e el1ei1'O$ natos .e rutt~~,:~f~e~~~ c1pU:nares e penais niilitares, confor-
'. ,~e\9:gáqtNa. Mi',r~lha .de Gue;- qu~ .l-evamm .-mesmo multos brasllel- obrlgadDS, ·ex~eto . me diz'o .Decreto ':0.9' 4.550, de 30 de 
a e, MarllilHl- ~Mercante as..cum ÇO~1- ros ao sacriti-clo da vida, eausnmm. isentos, no exercfcl,? do . deveI ci- ma'o dn 19J2 que dispõe sôbre ,a 

. ~rados pí\ra t~q.~ 00 efei~ le~aiS, .D\ltros defeitos físicos e neuroses, o vico <da.: defes~ n~clona1. ,_ . ~ codoogern de':tempo _de serviço dos 
nao ·tet:á".Q. Q1ll:1sSa{) ,de ~.adlClona.l.$. ',que ,m-nis atesta a. significação ·do. Art. 3~ _ 'Os Millistro$ -e -dema!~' marítimos : empregados na,<; linhas 
:1 Ali. 39 ~_erá ·"tambêm c::ont-R-do em -alto -e inestímd.vel velar do senlçÓ 6rgã-03 da Administroçã-o ·Pública· oonsitreradas de risco ngro.,vlld-o· e os 
OdôpJ;:o o -t.(t!lJ:PO de ~rviçn me.9.t~do pe.- 'que proota-ralu à .Pátrio. ·e '. Hwuani.. Federa.l, :~tadua1 e 'MunIcipal.· sujeitos' aos preceitos d1scipJ-lnare~·-e 
os militares do ExGrolto. Mí\-r~ha .de dade. ' tomarão ,as medidru; que ·se·, -im-' :penais mi1itar~. - ;-

uéna., Aerqn.l\v.tica-· é -M'31~in\la. Mfl.r~ Para. °n:ats _esclarecida com-Pl.le~nsão-, - -pu5erem 'no· dommio ·econôn'iico. Art." 19 Aos tripulantes das embar ... 

i
tL~~' oque _oper~ram tem ,sopas cou'": ~8 ,·reivmdl-cações que_ fie .lloUdt~m militar, ci-entifico. da.-propa.gaon~ cElcões llQcÍonafs ... será. computado 'em 
sidt.'\t·adas çle Guerra. - . e_m ld~ vamo,s. argumentar rele.Clo. ~. da. mão..-de-obra e do ~ha-' dôbro -quer para 'efeito da "'legisla~âo 
~. Art.. 4-LOS j)r9f~re~ Qlle. ~eW pc!"': J}tjQ.'Ç\p os o,seg,-,ipt,es tóp~cos: . ..,. lhO. n~essários,·à defesa do terr!- do trabalho quer para 00 preVistos na 
~f6d..'Q ,~-qe gqetl.'.a ou não, p.~rtencen~o. (I) Çl!li ~rv~çlores,"por exet1.1Plo, do tório nae1ona~. I l~::!Lslação social. ·0 tempo _ de serv1to. 
lI.()S qup.~os ... de f~l1ci~n.;irl-os federaIS' J..qide. Bra~UeJ.rP. Empl'êsil _vmculada: 2 _ Durante o pertõdci de 1939 R deco,)tido -entre 'CS datas ·--do inJc~o e 
!€-'>t.ad~ e ,l?U~~.~, -tenham .em ~ ,~~rno_. ~ede1'al, pa.l't~clpa.ram ~Q -1945, interstício CQm a '.Conlla_graçno (lo término ~de cad.ft viagem .. qur.ndo 
umdad~ -~ulltal~ ~.restad() ".sern9gs_ ~on!.~f\~r~çap ,?v11.ql<W\1 7"" .1~-,19,*5 '-, Mundial, os servidores do Lóide !Jra .. servú:am- a -bordo ·de navios c:npre .. 
de ensJJ;l~, ~~te d,e ~~afe;tlZit~ !tão ~. ·pôr '~ta,re!U SUJ.eltos f1.~ )Ells ~ slleiro; foram eUQ\lad..rudQit .nas zQnas, rod~:;~:d~lll~:S CQnsiderada~ de ris
no~ul'na. de _ ~~1 .. ~ 'oe •. a,. Q .• escm; 1·' ijWç1'p'Un~s ~j+ttare.$, J~oll1o, ·tamb_ém, de rIsCo 'agrav!ldos': as Uh-as .de ,Mo- oecret' 9 3 1'17 fO~~ 9~1 Art .7, do 
}ter!io o teml?O ~\\, se.-m~ .nas .z:~1i:t: - pele 2lB:tE.reza. ,açs ser:v~Ç()S ~~l;Xlpe .. cang\lê pequ-eno, C!>ut;eição. OOmooba., ' {) n . • ' •. ' .. ~ 
eM ~dad!,;> COIit;.~o.oel11; !iõbJ:"-o. pa,l~ ~~a~~ ~gm ~1ÔI:ÇO cop.jQIlto, _nal!Jta. .e Fer.reirQ~. ,bem assim os flue tr-aba.- 'Art .. 29 oTodo .Pe$Soal _m~ntjmo e. 
qualQ.uêi! .9te!to de .. ~flClOS ~e .leis., c.antra.8.3 :t~rç9fõ tot!lll~rlas do .El-XQ, lh9.varo.:nas .POc~s e nos escritórios da] sm.iço ,das emp-=~"lS Inacl0l1alS_ , ,de 
:. Art: 5'1 ~tà-~ _1;r.i",!-a em .VlgOl' na que •. em.bo~a n!\o t~nh~aIl1 partIelpa.d.q sede, além ,de' ser-em ~essas ,~ependtm .. o ,na.v~ar~.a que 'mantenham l;nhas 
~~ta ~ su~ pqb~~ VO[ª.4:::S" dà· F:r~nte:. ~e B9.taJ~ª, _dit JI~léW1'" ;cla-s considerodas objetivos militAl!es, .trnnsGceânrsa~ _ e ·llnhQS de grande a 
ji!,§}?9sfçfie.5 ,em cOl'ltrárlo. -_~_~_~w.() -Mar", ,rtl~mo -~_sIm, pr~~rapt ~r .. :pQr.tan~o. su.ie,~tó8 aos ~,t.aciues -do inJ';' J:J~quena. _~bQ~~m, fica. suJeito, du .. 
·iSte.l-nbruch. I.~~~ • ~ viÇO$ ~o f~!f?rç_as aUXiliaT~~, c0!ll migo, esta:v:tlm de.1imit~daS _pel-o De,.. Tante a v;i.gêncj(l. & S.eus c<;mb:a.to.':; de 

~
. J!U!ij!caçllo "'~. ..m.<Ill))9 f-il'1: pere •• clã Dfmocl"1lc,!, Créto. '-' •. 10.~ .. o".A •. de. 25 de ,oe. tembto ."\Mbalh. 0. .. a. ,,, .,pre.",,1..tos .tl";'l .. punares 
, 0.\ nliUtares das três A1'l\1BS, eomo _ .......... p9f qu.e tli}o U~er? - ~ Hl)!l1o. ... ~e 19~2, .C<>lflo. ~-6ue: _ --........._ e 'f!e.n!'-ttl ,1\plicã:v.~' ao~ ~.~~ i~::; 
(I p'e5SoaI da Marinha. M~rcante, no n1da.de~ . - f'D:ecreto l,l.9 Hl.49G1-A, de 2S de· jur~ça~ d·r 1~-J'~msa($~2-,~l de-
1J)eTlodo d~ guexm - Hl39--1-R<l5 ~ de- ...,.~ da ~~o ~a. setembto de 1:942 ublicado no no ecr o.: e, ' ,e - 1 

tm~~~~ra~ ::S2Ô~~~~= p~= ~at:~n~ ertg~)1J-le1s ~tv!~ ~'! !JiáriQ dg conreJ>~ .de _a. de ~~o !~;::'iJJ! ~~d!St!!.p1ill!l," n~ -leyJ, 
~4'! ~uerra. com ris.co de vida . .um e~toS' quebi~~~lu"4 -:- l'Ni Ql1(). de, '~)on~ ~Gue'Wg;, •. ..!~ta.-. tdis16çito oLvO. t!ã.o 1?:lUll~, (ftIando-· 
~nrô-rt.<? e qt1a.:-e S!.!!l ~ r.€1lo~uso, dia e e" 1"t!I!))Ollf.."\ e., ~ ..... ~ - • --~ -- --- - - -. -, . ~ 
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t a pen de d~'missâo e' . () . ~. . 1 Exercendo ora a ativid&de pura de Dêste ângulo, aliás, vale acentuar- ) 
mm o, com ~ _ j I . . Art. 2·. Os funclonanoo e empre escritor ora <L de professor, ora a de se .:a nece.ssidade de fazer Com que ao 
nunca com fi. de pllsao ce li .U. J goQC.,s a que ",e rerele o ~\lt. l.0, ~o- I . 1 't f todas as ativ,'dado, preocupação de exame dos temas 50. 7 - amda sob o re~.me de exrc- I t d cor. Joma S fi Oi em t;..o 

. c.'., ,l{l lequele!. aposeü a cua se .- I uma inteU"'oência marcante. Ainda dais ou políticos não acabe po~' me~ ção, de acôl'do com o quc:: deLernll.la! CP_'ro \.n~e e cmCQ \2.5) anos de ~e.- d t d t e t ao 
o alt. 3u do I?ecl'eto nU J.O 451, de)O v_n... 'hoje, seus livros ·podem ser lidos e nosprezRT . e o (} o 'm resp I o 
de setemblO ae .1942, for<l:n. t{lmbem L _ As nu~nce.s el.as leiS, em cara examinados como reflexo das boas pureza da lmgu:t&,:<\ . 
tomade.s as medIdas de c<\"<\tcr. eco- pl O"ül "moo f,J...:er ju~ vçoa amp,a <l. letras., pátl"ias., . . . E' que, em "f~.' d. ú '., . Si'). o escrit:)r 
nômicQ impondo a todos o~ em~Iega- tI'_antos ueiD.m. o pennv! 0,1 SU'l v,da CEI.W, m~l1Co do seu, pel.same~~o de boje, em sua glncr<!~ldade, ,se pre
dos do U"nce Bra~nlelr?, ~ u.scan.o e~l em p!'OI aa pat-ua e da HUiDauld.a· e.s,~ara .supmado. Eu vel~ade, ~ plO- ocupa mais com a realidade Oa vwa. 
SfU5 yenclmentos, de boüu,:, ai'! guel- d(; ,Ci~IXQU muitos senrJdores, ae se- p~Ia gr~~ldeza do se~ ;stJ!o ~era pel'- com as suas contradições, co~ os b"U.'> 
l'a". , . - tC'f'S ebVEl'SOS 0a Vlua tluffill1lstrr.t.ha dldo meuta de sua les"onanCIa. dmn- fe 6 enos do que os escntofe;) Oll. 

8 - de ncõrdo com as ,di;,pV.~l:O~: \ e(.~.r.onlla e -su(:.ul. do país COm lele- te da,s traw;f( mações por que p:a.ssou éP~~~ de éoel110 Neto, também e nr
constantes do Regu~amenJc da C<-ó t{r-l.U~S servilOS a Pat-da e a Deme-I e val pa,~sando ,a cultura naclOnal. dade que <:e vai operando um certo 
t>ania d~.s portos, baIxarias com e~ a~= C~'.Cl<t, ae.saI;lparaaos das lei.s Vl[,en· Qu~isquer que sejam, p~réml as mu- meno5pre~ pela correção da línguJ .• 
creto n· 5,798, de 11.6:~O, ~~1 s . <:s te." e recemeU1l:nte - ;;0 agora - taçoes, a figura de Coelho Neto so- o ue não concorre para engrandecer 
tigo 319, § 2'\ os. p~tICIO~ft 1~.~S aep~~ 11-:.l :tos "pfac1nnas" t:verarn .~.eJS I brev ye como expressão singular de no \empo a literatura nacicnal. 
lei eram consl~eravels,,~1 ~ a, l.,bpregcs, sall1do di Vldd Ull.::ietd..Ve< uma época na literatura nacional. 
1'a todoo 0;; efelWG e ül~T~t ;'l'eferidol ali. d111Cuitc.sa. E um Uhmo de jUs-, Era daquele.'" que, no estilo de seu Ainda bem que já se vai verifican .. 

9 - vejamos o 2~;te ~;J]Ll,ü llW.S wjetlvu e ceLtR, eXige tempo, prezavam {} culto da língua do a reação a eSSe dc.::intere?se, can·· 
art. 3\~~ ~t 3~~ § A~;xiliaref. maríti- l,lt' o l-lovcrno vá d~ eJ1co~1tro FIO':> I portuguésa .. Por esse amor, ou por cHiando-se, assim, a necessIdade. cC) 

• 1. ue exercem ativHl'ades CU' e.w,s pennuraaas u€' ou[.ro~ til a I e.!:~a fldeliú'8.ue à pureza do ~ioma estndo C1'iteriQ~o dos problemas sOCla.s, 
f~-?",,~ ~ profissionais na In- .L:~hO~', au.:; l{lt:tl.., a Patl'la nuo p?-d~ em que e~:cl'evia, talvez se houvesse e politlccs, at.ravê1) da Literatura r:;e
d~r.:s~::i~s de Construç~o f\,~.·al. no ~c:jClar. ,Lllc.U",lve nUütares e Plote"'-I ate exagera~o no colorido que com r'al com a fidelidade à beleza da Ltn·
l'[>J}aro de embarcaçoes e em ser- S ,.e... quke revei',tIa comumente seu pen- gll:a. portuguêsa e ao respeito à.s suas 
Yi~os auxiliares da praticagem." 1'2 - O mesmo aconteee quant) ao~; ,,;urnento, Daí, entretanto. não i5e há ongens. 

E rr.ais ainda: de aool'do. com o I p·;:~tssor~.', e, .:om? e.3tes,. no. ~~:'e:lU- 'I de depreender l'~triç~o ao valor ~e Coelho Neto não pede ser i~itado. 
Decret.o n9 22,872, de, 29 de Junh?, de ru d,c, tUlmos d~ sauae, ~eCfllca;:,- es·· s~a obra e à emmênCIa de sua POSl- , ue na própria restauraçao do 
1933, fi~ou-estabelec~do, que sel:am ~;eçl(;hzau(~..,. alfabetlZ~çao de ~Ciul. Çào no quadro de nossa literatura. b~~ ~stÜo não é possível reprOduzir ... 
c,ontribUlntes do Instituto de Ap<?~en- t:>, e l1.doJe.sceiltes nllhtales , - ,I1Ul- \ E' que üâo há escritor pO!' melhor t di 'er~o o Que predomi
tadOl'ia , e Pern-,ões dos Mal'ltlmos, I lO. aüwa pre:;tando na alfabet.it:.:.,ç. .. o ou mnis perfeito. a que ~áo po<:<:.a ser se, em e~po ;; ssa' d'a Pode ccntu .• 

-, t' os em enquadradc.:;, , ", nt nObre- el' 'ICO" ' • ~- I noU. em epoca pa . ' aque.f'-s que es IV S Ui lJlalS le.e.l1. es e ::, s \. - feita mlla, ou outra Ob,c:ervacão Pro' 'd mpl a qlle as gera .. t 'd Auxil''lr Marítimo 't,' m'iH"e em tal"e16 no· ~.. -, do senllr e exe o na ca eg-on~ e I , ' ~m qual EiS _1 aIoS., S -. pr.o é d8s grandes figuras mtelec- _. t· futuras debruçando
w Várias leIS e decretos fOlam pro- t, 'llas _ estao ou Ílcaram a mar- . '<: . _ ' . . çoes a uaIs e as .'.' 

uI 3dos cem o fim de estabelecer a !-~~11 de benellc,:os de leis. CRbe "-o' n',a~ ... a sunm:~ao fi· e~sas c..0ntmgen- se sób're as questõ~ de mter~~,e une: 
~€'J;~l'an~a Nacional t: !t-sp~ns-ab\limr tio'l'emo, aos membros <::0 LegLSlatl' I C1a~ qU,e" ~!J.üas vezes, ~~o n:tenos jdiato, não desprezem o amOl as boa~ 
aquêles que fie llmq, m8ne!ta f ,de v" e ao ExecuGivo, alnpara-1os roa pl'C- um plOJeçd~ de SUa P71.:>onahd~de Letras. 
outra, estavam enq:utrll'udn; na.;, dls- õent-e Lei. _ .A, aráo Steinbruc./i;. j ~.C:,. que u~ ~':flexo do s stema hte- NesJe respeito às boas letras, den ... 
posjçõe,c;. dos Decre~os 10,401-19'%2 e . ,,__ ,_ JUlIO da rpocu ~ ~ne peftenc~m. ItL'{) das divergências naturais de c-::m-
10.490-1942. _ .,'" i A s~ ?Ol~l".c:oes d~ C~mt:tu.~a~ }?o~e:'lam~s to~nal, qml.lquer o'O~ es- preensão dos problemas, Coelho Neto 

':!',:mlbém nao na-s,-o.t. uesp:rCf>b.coI e J~t,lça,_ de Leglsla~~ú ... <\1a:, I Cl ltOI e,:" na~lOna.Is, am~a dos maI.or~s Ode, ser lembrado e invocado como 
ao~ Le",jsladores e aO E)i.c~utno o d~- de Educ3.çao e CUItUl.l, de ... eI ou do.., ent1e nos considerados classl- P m 1 dl'gru'ficante E' o que 

. '"' "H' (''1''1 'P' r C··1 de :r l)C>'ca~ , 1 dI b um exe po . :iE'jo de amuarsl' ».queles ql fi.V - VI~O UO ICÇ> IVI e '!L, .~, 'I COS, e a qua quer e es a o se:.'vação <> t om to faço relembrand<l-lhe 
ram no campo de olit.alhl. Os q,u,e,~Jn- O SR PRESIDE~TE: \ pOderia ser fe:ta. ~ela não escapa ~"'~~m~ria.e~ vida ~ a obra, na data 
grava~ os m~re!5-",?s ,5ueo.:tSetVH<Jm I '. ,. 1 sequel' aquele conslderlldo () ma,ol' em ue se assinala, com júbilo, o pri-
n.as Forças Pub!-icu;::. dÜ""d E ~.1d,oS d ~ Sobre a m~a RequelJmento de 1n- I' etnre quantos, nestas terras. escre- meil~ centenál'io de seu nascim~nto. 
aqueles que serV1am em e~etd1l19 0,-:. 1'J~rna~ao que vaI seI' lIdo. veram e falaram em lingua pOl'tu- (wIuito bem' Muilo bem! Palmas) 
setores consIderados enQu.a rn os nas I ' o' guêsa. E a própria grande~a da in- 1 • 

normas estabelecIdas pOI Lei e Dt~- E lido O seoUlnte. teli .... ência ou a fidelidade à bnoca O SR. PRESIDESTE: 
t reO'ulameni~' um a '.).:\ e- ... eo, "'!' , <::: 0.5 que to • ~ I Requerimento de Informacao ~u~ condu,z .essas f,igura,s en:tin~ntes Tem a palavra o Sr. Senadcl' Se .. r W _ Cousiderand0 o ql!e cl:-,poe ai ruI? 17 d 1964 ~ a ':~, amPlIalem,' pOl assIm.,dlzel', nO!bastião Archer. 

L nA 288 c!e 8 6 1948 q'le concede , e I apllmCnl~n€nto de suas ldew.s <lU na " \ ('UER' 
v~~ta~e.n.~, a mlhta;e, , e Cl.'\l~, que Sohctta m/armações ::to Pede fo~n:a &e e~11itl-la. ", O SR. SEHAS1Ii\O ! R ~. 
particit:e.rum de ,JlJer3çõ'~::; de,~u~r~a'l Executivo, atraves ao Mtn;~'wt'lC .... ao multlplas a" ~aglDa~ ae Coelho (Lê o seguinte discurso) _ Sr, p.-e .. 
cujo artigo 5\1 diz: - Os ~·tnclQ!lanC?'5 do Trabatho e fAPS, sólJre aWl- Nt:to qlle, alUda 110J€. poaem ~el' :'c- sidente, o Maranhão está em fest.a. 
públicos fed:õrais, estadu,ms e mUnJ- da de aluguéiS em BJ'a~sll/a, t \-·''\>~d9..':" ~"m.o UUble:5 maI1lfes,taçues E como maranhem:e que sou, que m~ 
ciprlis. d!'- enticade •• am~l'q;!i~as cu I I.Do Sr. V:\scohcelos TQl'.C",) 1 tle UltehgenC1a.e ~a pureza da lU:gua- orgulho de ser, não poderia, comc e 
de sociedades de '.!':uTI01!1.<l mIsta ~lUe . , '. (/;;t~m. Se~" qUl,se"se, em me.o de natural. deixar de prcclamar c()m 11 
tamhpl1 participar'1n1 d-as l'2fe1'1,-,as Sr. Ple~ldente. taniü;'; 1;-aballlos de relêvo buscar ale<rria incontida daquêle que am::t 
opera"ôf's de_ guer"\,\ ~.(' s;. aPre.,>~n- l-i.equeiro. nos ~êrmos re6im('n~'3.ls uma página, l:last,\ria que ::,e ev~c.~sse l'e"~adeiramente a Sua terra, a glõn~ 
tm'em. g07a,rao 00::; Ví\"Jt?-.",e

n 
.. ", f;& a- sei"" solicitada ao, POd,El' ExecL.tno laqueia ,~m que traça COl'l). adm1l"avel de seus filhos _ o valor da sua gcn-

be\ecidus na pres~\'\te Le1. d' _ .l[)uves do MiIlisw1'io do Trab'llho e pel'feiçi:ío e singular ag'udeza, o per- te 
C O,l1Bicerun do ameia ~ _qL:e j:,poe lr.<:Lituto de Previde!luia que ~:o,~uam f I de Jo&é do patl'ociniQ, fixando as . 

A LeI n" 1.156. de 12,7;19J? I . ln'.oveis em BrMllia, inÍo·mai.;o€s am I mal'ca~ essenc;ais da oersonaüdade Refiro-me, SI', Presidente, à figura 
Art. 1" Sã dO a:r2PaJ~~4.~o~ t;~~~ ()~l ~~~, pla~ sóbre as dividas de l.du.:;ueis dos do gl',:lnrte jornalista e politic;o, Coelho quase lendária de Coelho Net.o, q:.re 

n:er~ 616 e C:SÚ1. ~~m' ~~l'v:ços rJa 1:{:nilh10s dos apaltamentos ele &,ua :>leto consegue atrayês d'a descI' .ção, hoje comem0~'amos o centenário de 
hta.l es d qU6- l~I:ra < ;l""tn;t:\d·~ e defl~ prr J:;riedpde. bem como a re,a-çao no, cemo que tOl'l1"L vivo e e,'l1 movimen- seu nasciment,o. 
~?J~ nef~ a~t, 19: d:;"oe'c;e."o n~'unero '.'t lpances, tempo ~~ trlOradI,a ~ pa;'j to o grande tribuno da Abolição. Mas ,Coelho Neto nasceu de origem hu~ 
10490 de 25.9.42. ~r,J1.:ntos de alu~ue~s recolhwo .. , IN e.~te ê ape~Hu; um e:-:emp.o da fecnn- mUde. Atmvés a sua ext5tênc;a, en-

Con~ifiel'.ando o qu~ 'iispõ~m ns ar- ('(.<.'08 e por mOla.dI3.. dldade da intf"igênCltl e da gl'and.::-za cont:-amos uma constante _ tralJa-
tigo<; ?~ e 3(1 do Decreto 'l'J :16 911, ~e ,s-l.la das Ses~õe.s em 30 de Janei1'u! de expre:-.sã<l do insigne homem de :'har, E foi gl'aças a sua p2rseveran-
15,2,1955, alterados pplo Decl'%o -.:.u~ I d' 1964, ietl'D . . ,ça, aP2 nágio de Um cal'áLer nobre e 
D1f't'o 1.<120 de 27.9,1962. , . ~ T.· Hoje, ao se fJ.ssmalal' wn secul<l devotado aos problemas da Pátria. 

Art. 2° 05 proventos dat, apOHõn t
l1- O SR. PRE:sIDENTE. Ide seu nu:::,c"imer.LrJ. a litel"atura bra- Que revelou-se o homem de letras que 

(lcril'ls dI" que trata o pJ:esente I?e- O requeriml'!l1t() que u(;aba de ser s:leira sofreu mcdificação radical, o Bn1.Sil aprendeu a admirar. Euor .. 
ereto . .serRo iguais aos venc1:;ne~~Q<: :n: ~'d(, não depende de apold,:, em·) \obrctudo nu consjderaç,ão dos temas me dedicação aos estudos permitiu .. 
teg'l'31'<: do p.ôs~o ,ou ca,te~Ol,1 ln1edIa. dl",cu.:>-:ão e deliberuç,ão do ?l,n:ir'f} lesam nJr:tos. Mas p.reC1.Sa~ellte por lhe a vasta e profunda cultura que 
t.ame!llf' slll ~1l0: 6 Qu,eles que o be_ Sl':á. depois de put>hcado, des;:lacha- l;,.SO, cumpre-nos, mc1uslVe a uma fê-lo modêlo entre o..'i intelectuaIs de 
nef:cl''1do est~,:,et exercendo, n0,.,mo cio Dela Pfesidéncia. Cam cumu esta, que representa o seu tempo. 
mento do nemdo de aoo.senta::lo. a, a - j 1 l' U 'e no re 
fim de que sejam seÍllpl'e atuallza r O SR. PRESIDENTf.: ,s,'!lnn,tbl!~,'ael,n~~ fi.!~~'Ua aa'~q~e~Plqu~, ! se~ O exame da obra de eoelho Keoo. 
d I - ~ DU'll total de mais de 130 volumea OS',t :w () tempo de servico Dara A pre::;idênclfl. deferiu, hoje O Re· tempo e ~egulJ! o o modêio da epoca versando sôbl'e os 1113.is diversos as-
b~ln~ã· da nnO-qentadoria ordin'ál·i.a, '-li A"ünento n\l 16-64, ap:e~ent,-,ac on· em que viveu, so~be conesl!0nder às suntos, basta para confirmar-lhe 1\ 
~Me bf'~f'ficiários peb Lei nO 1, 756'1 :'pn, pelo qual o Sr·, Sen1dQ,r, V~s., asp1raçõe,? cul!. Il'alS da Naç~o. .' l'eputpção de Príncipe dos prosadorea 
de 5,12 fi2, ob-Ijecerá ao disDostO na n.1t{'elos Torres solICIta ~nfJI~:,a oe.:; Pouco lmpr'l"ta qu~ se h,lJU vel'lfl- brasileiros. 
r,ei n" 3,9;16, de 19,6,61. ob'!ervada a e. serem prestad~s. pelo ~'~15tello do cario a .'ausformaçao, que, €!.n ver- . 
pl'onnrcionBHdade instituída no art. r '(Jbalho e Pr':\vldencla >:)O~l<Ü, (Pau· daàe. se operou 110 exame dO!i tenws SI', P;'esldente, n? meu E:stado do 
49, do Decreto n? 22,872, de 29.fi'33 .. / ~a'. ,. je na forma de tratá-los. A ht-cratura M~r~ulhao, 'l'ev~l'encIa-~e hOJe à me 
- ConsirtE'l·a.ndo o que di~põe a LeI Ha oradores msr.ntos. àe Coelho Neto não se prE'ocupOu, lmona de seu Ilustre filho, Entre as 
nún1Pl'o 1,9(11), de 19:fl,~l1,: " :-:'em fi. pa!,u1'l'a o noure S~l:ado nem pOdt'rm preocupar-se, com ?s da- eomemol'ações qUe terão iugar, de-sc~o 

Art. 19. O,S fUnC lO1181'lCS. fede:'1I" J' ~f,phat MalJ.nho. ! do~ soc~8.i~ e pOlítlCOS que hOJe fe- sob:-etudo destacar aoS q~le se realI .. 
e 0'<> empregados ,alltárqulC'05 _da I O SR JOS .. \PHAT .i\IAR]:\"HO: cundam todas as obras dos melho-/zal'ao em ca?,las, sua Cidade nat.al, 
Unii'~o aue p.arcina.l'am de Operacoes '.. l'es e"CI"tOl'es do Bra.'iil. 'A própria onde.o Prefeito e fi Câmara Muni_ 
de GHE'lT!t na Fôrça Exoeaicionária (Sem revi.são do orador! Sr. , d ~'ersi~'~de ('I!e hoje se possa assi- cipal encerrarão as festividades em 
na Fô:t:;:n AfOrea. e na Marinha de PresiC;'ente, a 21 de fevereIro de 18.64! nalm' revela' 't comptt!"o.Uiflade dO ata sol~ne a ter lugar no In~tituto de 
Guena do Bl'asil sel'f\o, ao apo"en I na.sceu em cax!as, no .. \'lal'flnhao, I e~:critor C0f11 o seu tempo V\veu OS E'ducaçao local. 
tar~se, promovidos :;to can:w imrdIa-1 Coelho Neto, ldeais de sua época, fixOU o seu estilo Exemplo de dignidade humana, 9r'. 
n:ente suoerior, se existir t a1,_ cate<:!,'Ü TornOu-se o filho do grande Esta-I com a p ·cupação. COm o empenho, presidente, cabe dizer que a na.ção 
l'Ia no seu quadro e l?ercebelilo. lnt('~ \ do do Norte, uma das expressões I com qlle então escreviam quantos "lue abrigou um Coelho Neto e sabé 
gralmente OS respectIvoS venClInen maIores da literatura brasileira., ne.'ite Pais prezassem bem as letras. lhe hO'l11'ar fJ. memória, é nação q'.te !!os-

• 
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f!.abel'á vencer os inimigos- de sua de- 1 responsabil:clade de cmto prl:l,zo. De 
:n.ocracia, de sua grandeza e de sua I tal fOlI'na fOI a sltuação, de resto 
·,.berdade. I mo3,gJoScralmene exposta pelo Ministro \ 

veítar~s-e d~s llOS;-.cls d:.'bilidades ti· Brasil à lU 'Conferência. 
!lanc;ir~ para impot' a sua pot.ência meniar Americana ". 

t · ..... 'f rnemente ManGní quando ve'o à 
Era () que lilHa a dtzer. (JItlukO Câmara dos pepUtados em abnl de 

nem!) 19tH, tão grave ela a sItuação, que 
O SR, PRESIOENTE: nestes três anos, de 1963 a 1965. hav.a. 

Te", a paJavTa o no",'e ~ do acum.ulação d~ 1 bIlhão e 300 mIlhões 
.., ....,e11a r i de dól-ates a s.erelll pago.~. 

eConOnllc.a. O SR, MEM DE SA - Se Vossa 

I 
Devo d:zer que o di!cur.::o do pre4 Exa. permitir, creio ê...<:.<!e aparte caber 

sideni.-e João Goulal't neSSe ponto de- melhol' na parte seguinte. que Vo,ll 
il'eria fU:ler rcferencia e~pecial à ne~ afW1'ar, 

1 c~sid-a,de de inCl'emental'-1l10S as ex· O Sr. Aurélio Viana - 1t porque os. 
porta':;õe~. Todos pl'oclan1:lm êste dois t.rechos, os, dois peU.<Iamentos., • 

11mpcl'attvo da economia bras1leira. O SR, MEM DE SA - V. Exa. 
No ano pas,s.1do, o Pi'esklente da Re· vai-~e antecipur, ",.Iem de Sá < r As Nações credoras' com is,sQ 

O SR. l\IF.J! DE SA: Qem'temla como o Sr. João Goulal't públiJa chegou mesmo a cr~ar um O Sr. Aurélio Viana _ ••• dizem 
Min~stro Extn'Loo: dinário para 'a. ex~ respeito v.'o reescalouamento Ou re
p(}rtação, dist,ribuição prática da~q. dívida;,; '2X-

\ 

ocorrenclo, como o SI' .João Goulal't 
(Sem revisão do, ora.dor) - Senhor clecl:.H'a que a,correram, ao apêlo de 

'?resictente e Senhores Senadores, atenderem às possibilidades brasilei .. 
;u€m não pOllpa na crít~ca nao deve 1 ãOl'as nio- ijzeram mais dQ qUe ado.. 
',er avaro no e!(lglo. Eu, que sempre I etar mno. política rc,llist.ica .. O Bl\l
,ne mostro tão Pronto e d:.sposW a si! não t'nha. e não tem condições 
)wtestar, por vezes com contundên- pa,r..a. f~"'Cru' oom COU1pl"o~nissos' tã-o 
:~e., cont-r<l. a.tos e atitudes do Pre- alto,s em P.i'.a,zas tão CUl"SQS. 

A ve,dade, porém, é que nada de ternas do Brasil, assunto já abol'dado 
sério até agora, 'verdadf>hamente, Ee por V. Ex~ , .. 

!empreendeu, E não há forma dê 1[, O SR, ME.i\.1 DE SA - pel'ft.'j~.'). 

.iidente da Repúl:llica, não me devo I Qn1. Mais louve,!' rüel'€ce o 51', J(]ão 
"mIth' em lhe trnzer o louvor, quando Gou-la'!.'t, e .mais Sel~ível é a l'ep!i~ 
.) merece. E penso que o merece em men-da que ~e conte-m neste trech<t 
,3ce do d!scnrsQ in'adiado anteontem, ao Pl'e.~idente que o al1tecedeu, quan-. 
'~m que S, Exr., abol~da dos mais do ,Uz" mel'ecendo inteiro aplauso, ao 
~rave" 'p1'Oblema.s do momento na~' c"'ntra' 1"0 de< qu.et;.'Co~lte(:eu' no paSba-
~ion..1,I,-- d~:' ~ i.J 

I 
ampliarmos B. hOSSa. capacdade de O' Sr. Auréüo Viana - .. , e a 
imponação,- e tambem expandir a \ no,s.sa. púlitíca de comét'cio exterior 
n{);:;~ÜJ 'Cflpacldade de endiv'damentú, que, também, já foi ab(}l'dftda. ' 

'sf'não a do :lumento das eAportaçõe.s, O SR. MEM DE SA _ Não. Ia. 

I 
NOV8mente recOl":O a oe:remplo da 'abol'dá~la ag'ora, 

govêmo Jân,\o Quadros, o ultimo que O Sr. Aurelio Viana - Então es
conseguiu com medidas '-de ordem pera rei _ Q moment.o oportuno e drlrei 
cambial, aumentar de f-ol'ma sensivel o apal'te na oca~1ião em q,ue V. Ex~ 
no ano de 19-61 o valor da receita de a,char conveniente. por se ellcalxar 
ncssr~ balança. comercial. melhor no ~,eu pensamento, no djs-Ao fazer ê.,>te elügi.o, começo por I 

dizel' que o Sr, João Goulm·t nle 
.. ~·az'lembl'ar lillloJ, figura de te.atl'o qre 

aqUéle-s Que rem fi minha jdade ajndn 
deV€in l'ecordar. Nas primeiras dé~ 
cadas dêste século teve fortun-a e fêz 
~~rrtnde ~uce.s:;o um ator que criou um 
tipo nôvo no proccênio dos teatros, 
Chamava-se Pl'ég'oli e 6, novidade por 
êle criaua cons.:stia na espetacular 
l'upldez CGm ql'e se transfol'ma-va, de 
tal maneirf1. que só éle enchia. o 
espcctáculo e a ccnü, desempennan<\(), 
simultânEGmente! os mai.s diversos 

. papé':s. , 
Al'mando nos bastidores mecanis

mos e processos especiaLs, conseguia. 
sair par uma pOl'ia., dentr,o da figura 
entrs~ peJa Jutra, m.omento.s após, 
vestido de palhaço oU de maUl'spllho, 
li:sse gênero pa~sou, a chamar-se o 
"'fregolismo". e os dicionário,:,> ,regis
tram a pa1a\'l'a- como significando ~ 
capacidade de trawformações rá.-
pidas • , -

Ouvindo o 51'. João Goulart, 
~Ouvindo o Sellhor João Goulm't, 

lembro·me de FregoU, tal n capacida-
de que tem 8, Exa. de se tf('lm,'1l1U
;lar e aparecer aos 01110s do públieo, 
cem pouco espaço de t~mpo, sob as 
roupagens e pos.;ções rilais diversas e, 
às vêzes. ant.agônicas. 

Anteontem quero registrar -
S~ Exa. apareceu como deveria. 
sempre compOl'~se: apereccu como 
u.~ President-e doa República, Falou ~ 
como um homem de Estado. A sua 
J:'ação, ainda ql'e haja quem dela 
divirja num ou nout.ro ponto. é a 
or'leão com a linha, a altitude, a Sl!::
rIed::tde e a severi&J.de 'compatíveis .. 
com a pos:ção do primeiro magistradO 
de uma Repúblic.a. _ 

Desejo, com Isto, nao poupar 
e:plausos, quando veyjo o sr. João 
Goulart '30arecer à !\ação como F.'te
s!dente dã Repúblie'õ\. E ainda, qu-e, 
quanto 'ao conteúdo, quase tudo. o 
qae ali se diz mereCe o meu apOla
menta. 

w S. Exa, expõe a situ('~ção do Brasil 
como dzvedol' intel'nacioll'3.1 e diz, 
oom scgurançü e acêl'to,_ que . ~ Seu 
Govêl'so não tem reS\lOllso.bIlldade 
pela situu{}âo encontrada, .E, numa 
seta. que tem endel'éc.o certo, ecres~ 
<:_enta, o que é. inegá.vel: _ 

,; A extremada preo<:up.a.çat;) de 
Governos antedotes em obtel.'em 
r 'e c lÚ' S o s externos'· levou à 
IB.-cumulação d.: compronüssos sem 
esquema de pagamento. viável, 
tras1:1.dando a re.<,-ponsabUidade de 
sua. liquiclaçâo para 00 Go'Vernos 

. que $e .sucederam~·. , 
{ ~ isto CCl'to, e o destinatário destas 
palavras deve bater no peito, ~ re
conhecer qUe as contir:4rências atueis 
do Brasil não se devem imputar aos 
ifaises que nos emprestaram 'recursos 
financeiros, mas ir. imprevidência, à 
ligeireza, Se não à levigndada com 
que abllsamOS d~ nossa Cflpac~da.de de 

. eníliVlda.mento, sobl'~tudo 6&SlUnindo 

D:e~ejava, nes'E~ passo. l'Ecordar o CUEO de V,' Exll.., . 
exempl-o que nos leu e nos rá o Japão, M 1 . E 8A - ).{ 'to 

"Ajust.ar€!::1os. ago"a, os com~ que tem mimt1do um ánmellto de, O :5J:1-' - E:N '~. - - U.:. 
promiss()s 'externoo;, .a na.s.sn e!e-' m,ais de doze- POr etm.o aI.> ano, 110 l agadeedo a V. Ex,. 
tiNa c~pacidade de pagamento, ~ t: \ ~eu movimento epoTtadol', . Queda. i~.statiiente, focaIí~ar, a se .. 
o Governo que me suceder nao I exempla quenoS deu e . g,uil' o capltulo Q.ue o PresIdente da. 
enccntl'a~'á o mesmo imp3se que íl:sse é o eaminho ún:c{) e possivel! Repl1bliCa dedíco\l ao problem3., d,as 
enfrentei e que só agora é 5upe~ ~ pal'~ o Br.::.sil, promover Ó seu d~.:::{>n4 I relações entre os países Stlb~e5et1vul
Tado", I \'()lv:ment?, pagando as lmpo:'taço~>; P \'idos, Quero dizer que, tambelll !leste 

E 8,rremata. call1 m"lícla e justiça, ,os. flDanC1amentcs de, qUe carecemos capihIl-o. conco:cd{) com as tese::: ws .. 
(Lendo) , I Outro ponto. dl:! .... lECUl'SO d.{} Pl'est ten, tadas no dis-curso de an~eont.el,íl. 

dente da Republ1c,;. que em linhas O mundo cada vez maIS, Va.i_se 
"PoderIa ter' pleiteado, e isto ;;era's, .-;;ó roecere 10nvOl'~S, é aquele dando' ccnt~ de que não é po~)~fvel 

seria bem mai,') fácil, o adlaJ;.ueuw 10m q~le S, Exq se reiel'e à.,reform.:'l !continuar êsse de::;nivel brnt8; ~r::,l. 
puro e s:mples de noS&.'Js compro':' I cnmPlal que :10 .:nesmo .dü foi decre~ existE'nte, e o pf1:.:5idente da ?pn'aT!ca. 
missos, par:). 196-6: ntmca aceita~ ta, atiavés de uma inst:uç.1Q" da trfl-Z elementos qu-e ~ua AEsesso-ria lhe 
!'ia, porém, tal SOlUÇa0, pois nã,,) [SUMOC. 1 forneceu com muita propriedade -
estão em jôgo pe:t'soas nem gover, S, ,EX:U tem a coragem. de ~izer .Que I eletnwtos revelador:-s, da gr:;.vid-ade. 
nos e, slm, o Bl'R.-<;il e: a lntangi- 10, ~~J~tn:,o da, reto~mo. e extmg'urr,_ o I do acelenimeu't-o à,,~'~-e desntvel, ~e 
bilid:.:<de de seu conceito int-erna- 19.1 tIf1cmlIsmo, 1St ° e. proc.t1ra~'a ata0! medidas enén:~icms na.o forem to ... 
ciot1al", If~mosa quão necessária verdade cam-l m2,dn.s. 

bIaL Ralmente, o Item lº da. Il1St!."u_1 _ - . ~e~ ue 
Outro trecho do di2Cut'SO do pre.si~ -lçã-O ~63, baixada anteon:tem, estab~_ E S" Ex~\ apont.a as Pc°.'inliüo·s de-

dente da ~R'epública que merece ser Ilece que as opemções de cà.mb:o para o Brasl pl€tende toma];', 0.. v • 

ace~tua,do, ,parque nOV!lmE:l1te nele, a exportação de m,ercadona..<:l .'>erHO huüs paí,ses s'llJde,:;el,~yolVl'aOO, n~ 
bá Justlça e o qu~ passo a ler: realizadas, a taxas convencionadas I[ Cü!d:l'ênCia I~ter~ame:lcana ~~X~1~o-

(LendO) entr~ as p~rtes. excet,uados OS (',á",:JS m::.·C-1o, que v.ai, tel efeboo n~r P 'Aqui ... 
, Ipl'eVI~t.os no A~·t, 79, Ist(J_ é, excet'H41 me.s. de maIo/O, em ,ene" a, 

. "I:evo.mos a. efeIto ~ml~ nego- das· apenas ao:; exportações de :;9..[0, 4€~.ao, rewmldamelltc. (L",) 

CIaça? da. mtl<lC'l'. releval~cla pari\. açúcar e petróleo. , Af-'"lm, o principiO de que não 
o Pal..<;, num total respeIto a sua I 'd- 1 alo: e.'üO'ir estrita re~ 
Soberania Devemos l'essaltal' que Esta era reaJmente uma neC'~!15:· :)(: eVe n -'" ;::>-' ~ entre 

' • ' dad' ~,' e1. A t ' . r, • t'ccidade d-e conce~.sao .a recam.endaçJ--3 de 11.0S"OS esque- ' e lmp~s"elg:\.v, manu eo.çu.o {: P 'd bdesenvol .. 
m~" de ,paO'amento5 e~terl1o~ se de, al'tificialí.smo da taxa Cambi:11

1 
paiS d~envolvl 0.5 e·o S~l d n" 

~ <;> • ,õ:> Ib' <:i\e'· d " C," 6""( O ,·'dos 'll--erando-se estE's os e fa3 sem qualquer introm!s.'3ão ra~ La, com o o~r a 1., :l .... ). \ •• '-' • d d não 
" em no~sa vida- intern~ 11em ,determinaria a paralisação das nOS5a~ gens negocIa a~, ,e _ €d que ta 
qllit'lqu-er ~gerência na p'r'cgra- exr.Dl'lta.ções e ~.1Ya, já há muito cr:.rgos da. r~tnblUçao e ,:a.n 's" 

I
t mp 'lpond q t t - , J'u.stQ np'lCar n{}~'m::H; Igual maçã,o da. nossa polit-i-ca económI- ~,oo, In , o ue es a ~~a r.ao c '. ' d1f· t' n'· I de 

ccr-financeira" fo:::se obedeclda graças ao ,Iutlfrcla. do para pRls.es em ", ere~1 'B: :ve d 
. tão conhecipo "baueco" _ <lperacáo de.!;envolvlmelüo er.-ononllCO, '\) e 

Diz eom iSto, S. Ex:)., o que foi sem- latrl1\'é.::; da, qual o impo1'tador dá, p:w que não ê lícito, que os pat;;€S 
pre <3.0 meu entendimento: s6 gover· :bra ao,uilo aue I) ftl'tificio não '!)2X~ des0nvol\'ldr;s .~e SIrvam dp; clau-
nos fracos e subs-ervenientes aceita,m Imite' seja dado-ofic.ialmente.· ~;a\{ls de salvagl1ar 01I fo!'rn~L~s 
interferências internas. Só um Co~ f . . . novas para dificultar a hvre 
vêrno que não saiba preZ3.'r a sobera- O PreSIdente da RPubl,~a tevt.\ a competição de artiÃos dos paIse,<j 
n'i& nacional aceita a impertinênCia ?ravur~ de .declarar que a~s:-c;lm é, ~ 9':1 e subdesen-"'o!vid-os em .c;eus merca-
de. governos estranhos. e .preCI~? .a~aba.r ~om es~e artlflcl~ dos: O de que a sol"lç§.o do pro;-

Está cet'to porém que na época da. pa n nell!l1tlr o de~envolv~men~o da~ blema dos pai.:;es tlJb.dese.nvolvl~ 
história. que' atravessnmos &s ~'elhas eXII1'.4 a·:;~:"s. A taxa amaa-radJ de dos deve ter prioridode ~ôbr~ a 
e détestáveis polít'C-aS de domíniQ im~ CrS .600,~ est2va empobrecendn ~ eliminação dos.. ohstáculo.'" e~ltl'e 
perialista. _vão cedendo pa~so a um es- B,ah:a, Impondo-lhe Cr$ ,63.().OO. ~"po,: paL<:es de.!'f'nvo~v!-do, pois do con-
piritQ largo de comp.1·een.::ãa do século ~olal qUe o cacau pl"Oduz,la. E,5~V"" trário se e-'5ta.nam aument:.>ndC! aS 

A l 't' 'd "b' si; k" t· ,mpobrecendo a. Companbla Va.le ,do d'f'.ulAAdes daaue1e;;:' o da ll:vre pD 1 lCa o .g ,c que an M
, d . f A' . .iw \.Ul, -- ~. 

to degradou a NOl'te.América, como Rw Doce; a m~~sma Ol'ma. o m~fg, ent1'9da dos produ~03 troplcoi,!': .n~s 
d d h 'lh N "'~ssl t' com o manga.ne~, e o Nordeste, C<.111 merc2dos dos- pal.'Ses inéustné.h~ 

egra o~ e un;n ou as. . &' ... 0 9. l~ as fibras e cs óleos Todo o Brasil el'a d " 
n04~mel'1C~na.s, e u}Ua pagma encer~ fr9.a::lado, at.n~wé9 dêsse artíficio za os , 
rada -e, hOJe mto1cravel. Já quando o q,\IC rDl' ouh'o lado determinaVa o e5", pro-P.utos. tropicais no.s mercnqos 
sr. âmo Quadros promoveu, em 19,61; tanca.mento progi'e-."sivo do fluxo ex- Realmente, es~ fão 3.~ tesrs q'le 
ost entendimentos com ncs.s~!'i credo- nortado!". :E: natural e humano que C~\ dos pULseIS mdustriullzadoo. 
res externos do,.<; Estados U~ldos e da expo~tadores s,obres.tejam nas suas Te. fazem a frente comum de três qusr
Europa, deles obteve as maIOres con~ me"~f1" <JO'u[!rdando a COl'l'p.cão da f t' t d h 'd' ontI' a. 
.:::essões até en~ào feitas R'() E)"adl _-.c -. bO 1 t • d " I as par es a umanlOa e c .':l 

, ,'t '1" d' -; ''',' taxa caU1 la oU o aumen o o 'uG- qu"~"a parte restante qUI> goza de 3em a maIs remo a ou eve un)nll!- ne"'o" .!L' - ,~ ·f d 
r;ão da: sa.:::sa sobel'ania ou indepen- ~ " , .' ,ltm p3.0rao, d,e v,Jda que o o_en e e 
dncia.' \ O $1', AuréliO V1G"JlI'l Pet'll1ite fele, pela lnr.t.~tlç9., o daquelas 0\1-

V, Exll. um aparte') I UM, , 
O Sr. João Goulart agorU nova~ O SR. l\~M ::f5E SA _ Com mUlto Desejo acentuar o qUe já aqui 

mente proclama essa verda-de 03 pra~er. disse uma vez: é mUlto nl'lis impor", 
c!'edo!'es el{,t~rnos, - a Norte~Améri~ \ O Sr. Aurélio Víana _ A peça 'que! tante para 0$ pafEes ~ub-de~ellvolv'
~a, a França, a Alemanha., fi. Ingla~ ". Ex!l. apresenta é importante, -e a dos obterem 0..<;' recursos para. O seu 
teTra. - compr.eendem que devem análIse e digna de apreciação es-I take - através do comércio e da r-e
pautal" 9, sua política. para. com o ItudO. Eu gostaria de, neste apnl1'te, ler lação correta e fu.stâ. com A,~ naçõM 
BTBl'>ll tendo em viSta ,a candente dois trechos de um twoiet:o de re50- desenvolvidas, do que- ntravés ou de 
rea.lidade dos dias que vivemo.,o;, sem, jlução apre"entndo 'Pelo 'senaqOl' ,,Tfl-ão I am::Hfo.s que. par vêzes. melindram 
de torqla. .alguma, pretenderem apro_,:, lAgripino. em DOme d,a delegação do li 'susceptibilidade dos fracos • 

• 
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A ConferêncIa. Internacional de sa tese, afin-al vitorio.sa. E depois le- Passando a outro trecho, porque Já 0.1 auxílios .e finonciamert.o.5 que ta 
Comêrcio, como bem acentuou o Pre.. mos, ol.)~el'vamo;.;. ouvimos o diI'C\n'Sl> me a'longQ demai.'>, des-eja,,'-a, dir,el' Q.ue Ztom nâo revertam, npena-s, em tavú 
siden~e João Goula,rt, representa·, por do Pl'e.<:ldente da República. de que e.!>tou ainda de acôrdo - e talvez o 0.1 bellefíclO das oligarquIaS pnvile 
isto, um ma.rco de valor excepcional tôdas as questões esrão colocadas Presidente da República se surj).l'e- gH.das. E estou celto de ql.e para, 
na' história do mundo. Mas dese. exatamente dentro da te.se que os enda - que -estou ainda de pleno p'{(,ução de plan€jRmenw~ s€:l'iOS ná 
java advertir, antes de dar O aparte parlamentares brasileiros do Senado I acôrdo com o S. Exa. QUlL'1do (lel'l.l.- ra'tafia 6.0 Brasil largo nlLan~ia 
ao nobre colega. Senador A".trelio e da. Câmara apresentaram. cCm SU~ 1'(1 9ue esta situaç:,Q de ordem in! '!l'~ I mt.uto ,px.terno, a _ pl'aZC3 lcng'os, e j" 
Via.na, que não devemos pensar que ces.so, à In Conferência Interpal'lJ.~ I naclo~al, de regulari2"~ção dos com-I' ~iJ" .fil0dICO~. Nao cOlll:-le~ndC' pc 
dessa confcren.c:a .sa1:rfuo vitndoS"as mental' Am?1"~cana, De m(m ntais l)YOmll::)os ext.e1"nos, de pOI;.s.~bilida~~-e 41 f o. Presldente da Rc;wblica nh 
tôdas 3,s teses e qlle vamos obter. de uma .vez, qUE'J"O r;~'nder pl"e to 'de 110.. de pagamento o.a,s nossa .diVida. ~m u· ... r,~r~mel1tou a tê hOje ["·:ta g"1"[i..G{ 
uma só vez, um triunfo total. Nâo: mcnall"f'll1 e .<:lltíMação à conduta e à sum~ de ane:lP..len"to"'l cambial, t...Ük- p~:,·,,~b.lll.dade que se ap~·e.sc!J.ta ~l' q~.e 
a campanha será árdua. e longa. Há Ijndep;ndênC:ia de V. E .. "a. que co- prov,dências e meuiclás tem de .';:.erl 0, €1 d€1:;:a~'.3 sua mal'';:(l. hO GQ,€~'r 
uma mentalidade constituida. noo 1ocando â margem problelU~ d~ 01'.. CO~?lt~lnentadas com pl'ovid{>ne;u,<.: e cr/tJ"}o O InlClajOl' da l'e'o:·!r..a <1:; iu'i. 
paL'ieS de,'ienvolvidos, indu.strializados. dE'm pOlítico-eleitcr.a1 e po:ítico-par~ meQl~as de lutUl"t'za intçrn0., (lli~' Ao .d('f~nder, cOmo faz S. Em .. ~ 
que dificilmente é permeive-l e difi. tidâl'ia., fl'i.~a Que os interêsSes nacio~ pen.mtalll o o.hu'gdlll.ent(l cio melt':ld) :e~! rdISC,U!'so. a re-fo:-ma ';,~ .. árLl, ale 
cUmente se renderá à. imposiçã-o das na.is, os int!;'resses do nosso País e.'i- nac~onal. E 1?'a:ra é::,'w alarR.l:1,H'"nta dOI :~ •• azel o que aca.bo de rj~,)OI\tcl,. c 
il'ea1ida-d.es, . ~ta. ~'ea1idad~s já ch~- tão acima de tudo. O d'scurso 'de v./ Ul._erC0.dO, nac~o:l~l, S, F:X! cIta - e; ··:~\~m' a . ~. m~ll", realPlen .. ~E'., m_e,,:::a; 
gQlt e já se lmpos aos illtE'.leduulli. E..-..;:à., mm'CU um ponto na v:da do Se- nao. pOdIa den.àl -de raz_~-.o - .q n~-l ~ ",.,,:, .na\~s que 5a? c~nd,ço~;::; . 
aus prOfessóres. aos universirários tnado da República. e que o SI' "pre- oes.s1d~de das reformas oe b.::.e CreHl"· ... .lU!, .•. ,t? ~ p~':tneJar. ~. ~~eC\lt' 
de.~,'Kl5 nações, mas ainda não pcne-ISident-e da RepÚblica se sinta fOl"ta- que. a1 S,. Exa

, qu~ndo fJ,l~ r111 ~'ef'Jl", ;'jt'~0~11~lOL p.Obld",je e eI.tCl.mCla Wç 
t.rou as grandl':'s camadas ,dos ho~ lecido com pronunciamentos indcpen-I mas d eb~s~, esta p~~l.,:,ll!l,d? n·a re-I ~ c. '. 
rnem:i de ne11;"ó<::ios, elos capiU'i..e.s de in~ jdente3 de hOnlen« indepe.ndpntes co- fO~m\1, a!:;t"1l·na, e dev'a k~la c.i"!d:l. A nal? !je~' que se que'l":1 fli?:!?'.· ~irr 
dustria,. qu~ sao. sübl'~tuào no~)?..sta~ Imo V. Exa,. Que a rota tl'aça-da S!-. peQ non\e. ·I.p,i'·~ [,g,t.:1çno. e r.e:"E'·sál·:,O que ·~a: 
dos Umdos e EW'?pa, os bastl,oe<; do I'ga, como e.~pf'ramo\ paro. fiE'r execu-

1 

Realme!:U'"a refonl1a 5",át'ia Ó ll:11: .:''''(Jlltil..ffi:'l1t()S.'' tC/J.og"!'afLo.;. CU .. d.a: .. 
xeacionnrismo e ao empedel'mmento ,j'ada, e qUe a finaUdoade. Que e o de~ imperativo da j;l1npliaç:\o do m,,'::J'1 ',<ln,~nto CUI'- pruW',e .ane.:' ;J 'epar( 
do egoi.'imo, tem'o1VimentC' e a 'ndepend€-ncin do in~erno, é ma lnlp~"!l.t.i"'(1 ~ l's o,.. '-fl/I.)O,s tt'cn:~;o3 de nívl:'l ",' .. ~'e:·lm 

MaS. ainda hoje pela manhã, àe- econômica de 110-"SO País séja alc::ln- veitumento da nO'sa r .. ap,lcld"de Pl'0-1 '1,1t:ú'g, qU,e,11,u:o..l. ~o·)r,et',at.. 1!' pJ.l" 
lieiava_me Com a. leit".u'a de mn içada, dutlV.l, é. condlç~o,s,JI.3 Qu' '!" 0I (:l~\:C a>"'"'~;;,~lte,s ~)Cla'~ ra'a í)i):!?1l 

scholar do ma'::; alto UÍvel alto n[~ O SR. MF.M D~ SA - F1CO ex.tre~ ge seu limite dentro dos limites d.(t I i<>.11.~, um :u~·t'i {iP. in tn't!á:'; ~~lJ bri I 
. (ie.<;envolv.mento "1{lllS '·'·.L. (1'1'" atin- ..... lo (€::; qt.e Lm h012. lnu ').or ~'U"t, 

vel, de um pro[el>wl' norte- america- mamente a~radec~do :pt'la -g·ç~el'O.S"lcl-a~ procura. Desde KaYll/% Lão se d~"-I x~" ~~,(!-, 1:;0 ,~ . .;tü.o Ol"e:id ?1","; !"la 
no, Galbraith, que tem páginas de de .~f; flp~lte do ctnlllentc SenadOl eut.e mais qtle é a prO~l'r,l qllf'1l1 dt:-. ~'L.0l ... 1 C:.Jll\f'_ll-e,lten~l'r~t, a tel'f.l, 
grande conttmdênci& .contra esta Amebo Vmna, tenr,i:Th'"l co. prodl.ll'ãD, e :1.1(1 co:-nn pcn.1 
mentalidade que domina. aincta. os .' y 1\. p~'oP! :edo.l·jf' tja L>na n'"lo é 
meio..<:; econômicOs norteAl.mericanos; Devo dizer que não faço màL<:: de., SRVanl os. c.lá'<:"'lCOs ~ntho'-. Q'F' p"".1 n,iJ,~ lu'gi"t~1e (; fi Cf'n/ .W:;u :-o {i::. 
impedindo-os de ,reconhecer e ap:re. que 'repetir o Que muitas vÉ'ze.s t;enhO I a proouçao que determinoxa fi. Pl"Cl-: t) esta ~13. pl'OiJO..~'.l HH: a.R <' Df' Se 
ender uma. visão m1.mdiaL feito .. - fl."poiar oS!', PrC't'! déllle <la. cur-a. I h~l~~ Oê'O Gove W'do't ó'J ~1.,; <'t~h:( 

~t;rpú:blica, ~e.i:t }le quem [ôr S'C1L1Pre A amplia(:ão (~o mercado lnh'rno I ~;".>( r~d? "'!,u€", 110 :',ell .. Ti'.':tf"'do n ter. 
Concedo o aparte MUcitado pelo que sws. pahn.a.<:; ou seus atos me portanto, e cow.I:ç§.\) cl desen .... o!v> J :.".p-b,l1,rlSi1t,í'· ,jo~ kl'Ç'~ pil1· t rs S 

no!>re cOlega.. Senador Aurélio Via- oal'~ç~m. m.,pirado~ no 'bem c\:mum e menlo, e não se poj ~c.[)ml)~e~.n1'·1 :.~'~:~. I1~P ,r..,~lP,:: mp>\!Ó~l~. ':t€ te''Yl 
na. no mt.eres..t;;e stlpt!l'lCl' do BraSIl. j.esEoa ampHal,:ão ~(!ll1 a I~Orl1l;J, agra' I ~"J .. _n} ('O.llil"(''':, 0X:' ..... f'~ t"'_~ ;JUra . " '. I t"]'7a'.:no d~ 'IIn """0:-e~, (lO . t . 

O Sr, Aurélio Viana _ Nobre Se~ 1l':ase .di."Curso dO:.Sr. Pre;:;idente da lIa: O' ','da. • 1-' J '''''' 1 OI.n, 
nado!'. na 3" ·Conferê.!lCia Intel'n!1cio ... R~~(tb'llca., ~OlllO t;us.~e ao. começar a I Di\ndo-lhe, r.úrt~n1:': ir.' ~·.t'O opo:u . "'j" : f _ • 
ual Pa.rlamentar Amel'icana, a ban- m'nha Ol'fl.\ao. ei:lta nmna lillha e em' 11'"!- tese dl~ ,:le a 'e-fUi'Jl.l.l. dgl"ária -t!' EI' f.1t['m~n,r. llftO :~f'r'H fi <;')lUrr,c 
cada do Bl::;tsil esteve sempre pl'e- ~.êl'n;OS de elevação que jU.,~.t·fica.m e' c<.ndiç[w ba~ilar d.o ~1.";.;ellvol'. ~!ne~1to I ~:\rn .(1 Bt":l_~ll, mít.~ st"c fl. .. Im:~ e:-;pe-. 
sente e aLua.ute, Um dos pontos altos. J1ltpoem ó louvor que lhe fflÇC. pnt'a ,,[,favés dH- amplha·t"~to do wer,;;1d-o .u-! ,.enClQ, NfI.? ")"1.',) qllE' tn':- 'CS doi' 
da. Conferência foi êste documento. t.er . au1o;:i.dade <:te tecer as Ct·ític~ / tnT."Ü, d-esejava q'!e 8. EX~.ó C •. '.: de-l :\n05 d~ .~f1,.}e"no com rt<.. l'rCI.lr.<;o .. ~ quI' 
apresentado em nome da bancada que lhe nao -poupo. "l:H"l& 'ad0lJto" s.in:::rl'16 da. t"t". 'l·ml. ,P:11:'<: a nO'>"l (;'~"T)oo: ~':i') "pia Po."si-
brasileira. e bl'ilhant.emenl,~ defen_ VOI1 adiante, a~:á1'ia, C"lmo eu, I'zesem ;;e!~tir t,.fJ vel 'Ía;O:f'r mais 00 que r:jJlo'.-eital e,~.s( 
dido pelo nobl'e co1ega, "Senador JOão' 'TJOV() que tI..' l'efo..IUt'- c Um "!l1lP"o:.'!;'·1~ gr2-nde Jf-~:·fc'rr,?ni"ú. 
d V. Exa, ns a.preciações que faz' /\ respeito a~nda do aparte do pm!~ dimento de dvlllOl"a.da l11atura'~üo, 
Agripino, ESt.ão na linha do discurso nente c01f'ga AU!'élio Viana queria Que hão se .fi'i:esse o povo ~ei' U:B(l.. 
,sóbre o pronunciamento do Pl'esi-' l'eitemr êsse aspecto: prepal"emC'-no.s t'Jj,P fa.l."·,,::~ .n01<80, ser vítim<.l. de um:.: 
~~~t.edda. República., Le:-o ddOis cu 1=1:1.['30. a luta. Que si'.l'n. longa, 11: 'prová- lr,l:"2gcm misJ;;;fic8dol'fl, no seatldo <ki 
w..a os seus itens: tLen o). veI que mtlitrls decepcõe3 surjam des~ ~Uf" a dE'cl"eta,ção de U.ma Pl1lel'd;l, 

~!t Conferênc'A, InternaciomÚ de co. 'f\;lstitucionrrl dcu~rmmA.r'kt a retor .. · 
mérc'o, Não devemos ir -pa1'3 ela com fi" agrária. cortlo por llm ~Ja~.se oe' 
otimismos exagerados e ilusões. r..Ht~.'"'('a e, em ·conseql1t-ncioJ., ('."~a ia' 
k,3a.MoxN A resp~"', dos preços do~', e:a rea-lizuib, o lnE:l'lUdo inten:f' um~ 
grandes !la.ções estâ o··c.i.lando. ,",st.1., FlwdO, a inàústl'ifl. desenro1vica, ' 

"i\. ampliação - recomenda a 
bancadn. do Bra,Ril - e o forta

lecimento de toclos os mecanis~ 
mos desUnados Il. assegul"ar mn 
"preço justo -para. os 'prOdutos bá
sicos e R evitar sua flutuação, de 
e.côrdo com as dispo,.<:;ições do Tí
tulo Q.uarto da Carta de Punta 
del 'Est-e {convênioo "internaciD
nais, etc.) e fi adocão de siste
mas de financiamento ccmpen.sa~ 
tório, flexíve;s e automáticos, pa·~ 
ra c('mpensar 'aOs países produto
.res dr 1l1atéria.5-'primas as pel'~ 
das em seu comércio de exporta
çãO" , 

"O alívio da carga. financeira. 
etc. a fim de que possam ccnsi
ueorar-se sblidamente financiados 
os organismos financeiros, para 
Os Objetos de alta prioridade eco
nômj~a, Isto 'Poderá logl'ar-se 
11°1' meio da redistribuição 'ptâ-
1ica das dívidas externas de ma~_ 
lleira que os compromissos anuais' 
de arnort~zação do capital ~ in· 
terê,.,ses representem só uma por~ 
çã-e l'll?.oável dos in~l"eszo.:; prove
nicnt~s da exportnção. 

Sôbre a Aliança: 

va.cHando, Os Estado Unido deram' 
um exemplo de adm!nl ve' supel'iori
dade no caso do Cnu','ê'ry:!o Inte1"lla.~ 

dona} do Café, E' ineg-a"ct que ao 
rnOO o êxito dês~e CC!1vên;o. P~:a 
primeira vez 0.<; p,üse,~ <i()n5umido~es 
(;conc"Ord"u'o.m em entrar numa o..11t 
venção :(\m 05 Pl"Olut;:i"f'S, e os Es
tados Unidf.~ da ~.)rr,p~!,rnérica slo 
maiores consumidare..."i do mendo, i<'oi 
o peso do seu exemplo que n03 urrflS' 
tou para o êxjto que hoje desfru~·a~ 
mos e para es....<:e. retlção que se v'~ri~ 
produto de expol't.ação, 

~ficou nos preços do nosso 'principal 
Mas. a. respeito do cacau, o exem

'pl0 i! tot~lment ediverso. Continua 
o muro da incompreensão, e o 1.10bl'e 
Senador Josaphat Marinho !unc!a t·:!-, 
ve oportunidade de mostrar o triste 
desfecho da ültima cOn.ferel1cia CO~
\'Oca.da, Os comumjdores se nU.nW
veram na estúpida. el{igênc;Q de eme 
os: produtores {tceita.ssem o pl'eco 1llí
nimo de 18 cents, quando a 'médial 

dos pl"e~os no táke-of! circular tem 
~ido aci.ma de 25- cents, 

i\ão há. talvez "efom·a de ma,s lon 
gll 'prazo ele md.t1tl'açJ.o como _f> cba 
rrt~. em .&;conomia do que uma re 
!,."ma. ngr"ária num pJis das Pl'l'pO" 
t:0ef-, cpnHnentais do Br~lsH, C0"m 11m" 
.!JP·a-estrutura agl'ál',a, túo ,·b.oleUl 
Cjl:r.nto a nossa. Que o B!', PI'f'S,ê.t·U 
te da ·República. ao o.edara'f w,e <' 

rf'tol'mn agrária é irnp!'e~0inaí<'el, net, 
"irt.a e p1."epare o e.:,pn'ito dos qlie el1 
S. Exa. acredit.am, dos que o se· 
:.:.-lIpm, dOS que são seus :o,','e!lIÜvlá· 
l',~ de que a reforma .l~~'ál'i~, é de. 
l.:1J)tada· e seu.'; "fruto.'l Üp1mo.s /1 serã{ , 
,t:liúdos ao fim de duas ou ~rês de
co.êas, 

f:erifi preciso, ainda, que [lere cen 
:a.$."f' qu"e a refOl'rr.a agt ~na, ~ão r.e 
c.t·sária tão 'mperd:"t:va, trIO J 't;ente 
ttát. -poderá ser tentada' .::om f'flcien 
~ü .. se não 'houver antes a deoébçtte 
dr lufl'[çáo, 

li A aplicação dos reCUr~Os l'e
resultantes da Aliança pam o 

Não é p.oS31vel l"' um país, ntll1ia .'li· ' 
tu&t;ão alt,am2nte intlaciDnár.a en 
t:r;.1jd.o numa hiperinflaçilo, en~f'e1-' 
\tPr Unta' pl'ú.'5Tarnaçâo ambiciosl de 
em'rna agraria. Uma nlternativa h& 

.1 que S. Exa. J)od~!"i~ l'eCol1'er. para, 
vr·,dlzar O seu ttío ju.stlfiC':ldo ~Ollb(. 
de- rertlizrtdOr do lnÍl'io de :·eff,r:n. 
"'V1'órül. A sO'ução se:'ia .) recurso a.r; 
'lPÓtO extel'no. 

progres.:o, de cCnfOl'midade com Mas, é preci'iO que não nos d-eixe.: 
as pl':oridades nacionais e as pro- mos ~eSf:llllmar pela. decepção de 1Pn, 
jetos rCdlonais correi:ipondendf 'mlmel1'O embate. A 'verdade há de, 
ao,; Gnv;'rnos beneficiado;.; a l'es.· 1 ·"'C impor e a just:ça há de prevale
ponsabilidade e só essa de dPf:- cer. Por.um instin~o de consery~ç!í.o, 
nil' 0<; át'Q.ão!""' e os ,>etol'es ij" aph por um Jn~t~nto de so~revt\'"ênc~a. as. 9:oje. eI:,ton ronv/O'ncirlo Of' cq.le o~, 
caeí'io dr~ L"eClll'SOS .(> OS 'projetos o:nmdes naÇoes do OCidente hao de. C:'~'i~f'ntf'<I f'Se1'lrf'Or.;do< O<l. No~tf' Af"J'p 
que se 'hão de finunctar. . compl"cender. que a cJ1llS~ dos países rica são (\S maiores intel'e.:;sados na 
. . ,"!ubdesenvol.vldos é tam~('m a. cauQa ' .... J{"11·ma ill'C"n)'in .ütln(1.-an'c;,j· a e 

Tl'lenlOs o :prtl,7,er de '\~sist.lr 1f'l)a~ delas, pOrque {) naufrfl!.;-:Q dl1s prl-.! I" l"um-Rf' ê!es conta de 1'1C E'st<' 
;Cd- imeressantísSimos em tórno de,'i- I metros arra,'itará a subvenção tot·al. eXIgência é lllll:i.Ls-l)f'll<iávcl pa:a- qUB 

. -' 

A,:.::;,iw 8p!~l.11d'n:1o (' flTJn~~lt1d() 
quando o P!""'sidf'l~"f' :lf:rl1lfl (.·e o 
8.1a t·1!8mf'nto r\() m'''"ci,d'j ':"))I't"lir ô'e
pende d1 ,r~':1rlllH ~l'.'i"Ó!'li1. de.'<eia 
a.::,enf-tlal" ql1f' !'~!'n ('."-<la l:l-form,) fwrâ~ 
1':a, an ·.ia que a ::':l'l~'uria con<:tltu
e~onill ~E'.ia nf'c(,,,:~31·ia - o ql1e não 
d:,~ctlto - -'u conü'.:'lo _ não f, a me
dlj;l.. mais urgente. Ni'io t'.-;:ã entre 
li'" me-il das pl'l'limin:lreE. g,t:l.,<; ('a
bf'o"n 1.0(\fl'i RQ PO~f'!· !i.:Xr>r'llt,v(' Para 
isto {~1:. tem o sinstrUnlfu:os 'lt>gais 
n('c~,~"'al"i.üs . 

o Sr. M1lLon Campos ~ .?f'1"mite 
V, Exu. um : ':!rtf'? 

O !::iR MEl\'1: DE SA' - Fn!~ não. 
O Sr, Milton campos _ Cou'-iidf'l'O 

na. maior o:. Jl"lunidUdr li ci''?'l'l.ll'n('ÚO 
de que V, 'Ex~. e ncn .. dit.o que ela 
exprw1a. o pf'nsnmpnt.o aa 'Y"ande 
m~:ol'ia lo ~en:1~'.) .e da ()~;inif:'c pú. 
bl:cl'i. nrRs lell'u, Sp o Govê\'oo d(\ :ih
·publlca, ne.~ta hora, tivP"::e d('~o. 
. ~do o seu elano de ('rfo:'mn a.fI,rá ... 
l'la da de::necesO'árh u:"ro,i\";((ilde 
q ,(. imprimiu, se tive~e co'a'Jaracro 
110 andRmento de proietos npl"f'~enta. 
dos no SenAdo e na Cámal'1, p. f'E'rto 
que a <'e'Orma a',:-r'á 1"1 a , t1 e:sta altu_ 
ra. e,.,tarja cm IW1l'cha. e, fiCr"l111 () di. 
namismo própria de idé as 'dessa na .. 
tUl""'~['l, tet'blllOs, hoje, f,'nllcl1v;('nte, 
a caminho de lima evo'U('flO fpJ ? es .. 
sa reformo, I;v1tra a qual nilwllfim 
Se mEln f"~tf1, .A.pronas. mu!t-, ~(' de ... 
clara.m contra. o pl"oce::"o n-gl "s.<-ivo. 
oue n[lUSR n,Pl"ecns0'l ao O""V'J H'm 
tnlZE'1' '1ada de útil à idi>;a f'11l ~1 
mp.'lllla, V. Exa., col.oc<.\nc?{\ n pro
bl"ma 'lOS t{>rmo,~ fim qUe o fi'!? de ... 
~pnha pf)1'a o IJO\ ~l'no um ~!:" , .. ..' rio 
qltDnlentl" ('or\..~trlltlvo (> C:1nr', dr 1"0" 
'=olvrr, de fl"lt(), um 11"olJl;o'n:\ prp "·'11-
t-f", cnifl .s0Iwi'ío é U-':o nrc:-::~{ll':~ à 
evoll1çoo e ao de .... envolvimcnln âo 
Bl":l<d. 

O SR., NBM DE 8-\' -- h" "'«0 
itm'll"amente o aparte de V, EXAt.: 
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flUe não só honra O mt"'--.l discurse, 1 República. no comício da praç.a -àa 
JlHd até o justif cu. \RepÚbliC8' a 13 de marçO futuro, faça 

.. , . o Brasil roquecer que S. Exa. Só por 
E' ,exatamente esta a ldeul qu~ eu instantes se apresenta como homem 

de.ss]anl, expor., ,Q.uando apo:o" o de Estado, e prefira conduzir-se como 
P:·<3.:>_c.ente da RepubllCa na ~ua 1?E:1a di~cursador al'engueiro, insuflando as 
C.3 r.?fúnna, faço-o com a sll1cenda- massas, agravando a inquietação so:. 
dé "ie 11111 homem qUe vem de ul? cia} e o clima de a.preensões e 'desas
Est3.do em que se po~!e ver e 'sentu. sossêgo em que todos nóS vi\'emos, 

atendido, tanto que, no ano passado, 
o Senador Lopes' da Costa pronunCiou 
nest.a. Casa, um discurso em homena
gem é.O Sepadol' Antônio Azeredo, 
mato-grossense como êle, orador. 

Co;y:h,,::;ó:,:;.: de C-onstttuição e Justiça; 
de Relações Exteriores; de li:ilucUI"âa 
e Cultura e de Finanças. 

2 

() v"lor .social-economIOO da pequena , . 
li! 0:a raedia proprIedade, de Ul-p. ho· Pr~za: aos ·ce~s que o .presIdente ,da 
mt~j] que, há vinte anos, se bate por Repu,?hca consl~a supetar a. sua m
e;:;sa :déia, embora sem estardalhaço; coer~lvel vocaça~ de f1'egol lSmol 
ce um homem que enteride, ainda (Multo bem! Multo bem! Palmas, O 
hoje, que o propr:etário de terra im~ orador é cumprimentado) 
PTodutiva ~ãO merece prÇlteção ~spe- O SR, PRESIDENTE: 
elal tia socledade, merecendo-a mte- ~ 
gralmente aquele que a .explora em Tem a palavra o Sr, Senador GU1-
beueficio social. do Mondin. 

O que é preciso acentuar, portan.. O SR. GUIDO l\'IONDIN: 
to, & que quando o Sr. presidente (Sem revisão do orador) _ Sr. Pre-
ca R?públka declara, de forma en~ sidmte, 51'S. Senadores. em qualquer 
fit:ca e solene, ao eile.errar sua ma ... ürgamzação ou entidade onde 0$ ho
çáo que '1 ano de 1964 será o ano de- mens exercem suas ativ;-'ades, o con
ci,:,ivo na d'efinição das reformas de vívio vai formando amizade e tecen
ba.';e dá S:, Exa, uma' faIna impreS-\.o.o sentimentos. Quando, dessa corou
.são que náo deveria dar; dá a im... nidade alguém desaparece, maior sen
pres::ão de que essas, reforma.s serão timento se estabele-ce pela saudade e 
cbt das .de qualquer formate por qual- pela lágrjma. 
'quer meio, dentro ou fora da Gons· . ',. d S 'd t' l' _ 
tituição, por bem ou por mal. . HOJe, no" o e?~. o, emas a e 
, 'glstrar o desapal'eclmento de um ser-

E' inegável e qua.se solarment-e vidor })o,s,so, que por AQui passando 
e',,:dente que o Sr. Presidente da Re- d-e.íxou bem marcada a sua pre.'5e-nça, 
pÚbl1ca te'"'1. o pênsamento voltado pelo muito que tinha de· personali
para a .1'efOrma agrária. As dem~is Idade, ~e bondade •. de delicade~ e de 
não sofrem debates nem antagoms- cducaçao. . 
mos partidários; em toàa~ as outras . ' 
pOde haver divergências em qualquer Refl~o-n:t~ ao nosso ex:Chefe de 
das bancadas em. torno de aspectos IPortaml< rJa apos~ntado, Lmz.de Car~ 
tle ordem técnica, como é o caso das valho •. ~que os_ em1l1entes cob~gas aqw 
l·ci'ormas bancá'. ia., 2.p.m'nistrativa e presentes terao bem conheCldo. 
1.1' butúria. 1I;1a.s ao falar S .Exa.?:<t Lembro q~e foi ê]e, desde menino, 
:reforma agrana, e J?retendend? afl~ - criado pelo ex-senador Ant-ônio Aze~ 
mar que no anb de 1964 Sel'a dec.l~ redo O Senador Antônio Azeredo 
sivo "'1.l'a a solução definitiva, é pre... educ~u o menino, formou-o para o 
ciSa que se lhe responda, daqui, como convivia social, para a vida. Tl'ouxe
t-áo exemplunnente foi resumido no o, qt<ando já em idade para tanto, 
aparte jo Senad'Dr Milton Campo:,;: para o Senado. E o fêz, aqui. oon
a reforma ccrlstitucional, ainda que dnuo. 
útil e necessár:a, nto €c a medida 

, pt'elim nar, .não· é a medida im~di3;
iBm:onte -reclama ... ia ou imprescmdl
,'el, nuO é' a . med~da preferencial. 
Mu:to antes dela,. utilizando as terras 
no Maranhão, utilizando muitas ou

Lembro ainda que' 0. Senador An
tônio Azeredo foi Vice-Presidente des
ta Casa. tendo o seu pl'imeüo man
dato começado logo após a morte de 
Pinheiro Machado. 

Luís de Ca1;va~ho deixou famma -. VoUi:ção. em segundo turno. do pro_ 
numerosa, familia que educou no se- jeCa de Lei do Senado nQ 4, ue f9GO, 
guil'-lhe a trilha. que autoriza o Poder Executivo a emi_ 

Temos nesta. Cnsa um filho de t·:r selos comemorativos do cinqüen .. 
Luis çle' carvalho. Mas', da preo<:upa- :~eUál·io. d~ f~nção da. Prelaz:a d~ "AI .. 
ção que He teve com a educação de· lO SolnuoeG • ten~o ~Parecer u· 8~5, 
sua. fomilia., destaco para exemplo,. d~ 196,3, da Coml~ao de R~nçao, 
um dos seus filhos' Ony Brago de ofe!·ec.endo nd.açao d,o venCido em 
Carvalho. l;.embro que êle participava 19 turno. 
da nsessori,a do· PreSIdente Jê.nio a 
Quadros e foi mesmo professor dE! 
senadm:es,. pOr isso que atendia, co
mo :u:.sistente, uma das cadelr3.3, do 
Instituto Superior de Estudos Brasi
leiros 

Luís de Carvalho, este exemplo de 
probidade funcional, de educação, de 
lhaneza e de bOndade, vinha, há tem_ 
pos, IXidecendo de enfermidade cruel. 
Tanto que 'faz três meses, líderes des .. 
ta- Casa, sabe-ndo QUe êle' se achava 
internado' no Hospital dos FlUlcioná~ 
r~os Publicos, telegrafaram ao seu di
retor, pedindo-lhe recolhessem aquêle 
nosso funcíonário a um .quarto espe~ 
elaI; eni!'etanto, deixando aquêlc hos
pital, veio ao falecer ·na manhã de 
hoje. 

Sr, 'Pres.idente, é lament.ando este 
desaparecimento que venho à tí'jbuha. 
na segurança. de que o fâço em nome 
dOg Senadores, dos funcionários e: 
particularmente, ~m nome. do nosso 
pessaJ da Portaria.: porque, d('sde ho~ 
je pela manhã!" desde quando se top 
mou conhecimento do desapaTecimen
to do exemplar -ex-chefe da port.aria· 
notei no ambiente, nas' manifestações 
de saudade,' o sentimento que de to
do.:; se apoderou. Com' êste registro, 
trago uma homenagem àquele que. 
tendo convivido' conosoo;- demonstrou 
'lUe tembém é grande e belo o exem
p-Ia do serviço, que ·tudo é possivel fa: 
z~r de grande, quando. grande é 6 
<::tlma, como foi. como é a de Luís de 
carvalho. (Muito 'bem) 

COMPARECEM MAIS OS SE~1I0-
RES SENADORES: 

Oh:ar PasSQS 

Lobã.o da Silveira 

Sigefredo Pache-co 
. Antônio Jucá 

votação, ém turno únICo, Uv • v~ 
jeto de .Decreto Legislativo no 40, de 
1963, orig'inário da Câmara dos Di:pu_ 
Lados (n9 7·A, de 19C3. na Casa de 
or:';eDJ.) qUe aprova a Convenção 
única sóbr{' Entorp2centes, assinada. 
em j\.Tova YOl'k, a 30 de març.o de 1961, 
tendo Pareceres, sob Us •. 806 a 838, de 
1963, da,. ComLssóes de: COllsti/.wçâo 
e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurjdicjdade; Relações 'Extenores~ fa
vorável e saúde!' favorável~ 

4 

votação, em turno único, do Pl'o~ 
jeto de Lei da .Câmara, n9 112, u~ _;:03 
(n<:l 3 .40S~B 61. na Casà de origem),' 
que reVel'UI ao servjço Ativo do EXér .. 
·:::i1AJ. o 1'enente-Coronel Rubens Ríbe-i_ 
1'0 dos Santos, e dá outras pro\ridén-. 
c-i.-u'·; ~'1do Pareceres favorá'V1~is 'soa 
Os flS. 8::-1 e 835, de 1963 das COO1ís_ 
sões de SeguranCa Nacional e de Ft~ 
nanças" - . 

5 
Votação, m turno único, do R.e';' 

querim2m.:. n9' 1.205, de 1963, pelO 
qual os Senhores' SenadoreS. '_'\l'tur 
V.irgílio' ,'Lider da PT"B), Barras Oa:.··/ 
valho (Líder da Maioria) e Lino de 
Mattos (Líder do Bloco das PequenA" 
Rep:'€l Cl)ti'çóes) solicitam ul'gêo[~cia. 
nos têl'mos do artigo 3~6. n9 5-B, do 
Regimento Interno, para o F>rojeto de 
Decreto Legislativo n.9- 44, de 1963, que 
concede anistia aOs membro~, da Pór
ço. -.f .ieia.l do, Rio Grande do' Norte. 

6 
votação;- . e-m prlmeiro' turno, do 

Fl'ojeto .de Lei do senado, nO 83, de, 
H}tj.) Ide autoria do Senhor senador 
A:'~llJ.r Virg11io) que dispõe sôbre in
denização a ser concêdida, em caso 
de l'e:::cisao do cohtrf..v"; ,. de tu\balh4l' 
sem justa caUsa, an~s do empregadtj. 

tras terras· que .. por aí se encontram, Com o advento do Estado Nôvo, 
com graü:.e facilidade de . d:esapr~- tendo os nossos funcionários sfdo 
Vria.ção, . o podrr púbLco tem condl- transferidos para vários miniBtérios e' 
ç}es e·· (,odos os in?tnlluentos, para Qutras organizações, Luis de. Canalho 
tl.\r, i!1ício . ao 'mov'mento pelo qual passou a servil' no Ministério da Jus
tanto se anseia: Se assim fizesse, tiça como contínuo, primeiro, do Ml .. 
marcaria S. Exa. o· seu.período pl'e- nistro Marcondes Filho; depo4i,. de 
:>ldel1cial na histórià do Brasil como Negrão de Lima, Francisco Campos, 'Dix·Huit Rosado 

, cor.ipietar. O periodo, de doze _ meseS. 
'de"~er"viço, e dá out;ras providências, 
I tendo pa.receres sob Os ns. 743 e"74'4. o iniciador sério' e' c;)m\i-~netrado de Vasco Leitão da Cunha, Agamenoo ' f . . d Jef erson de Agma.r 

um movimer.~o do ma-'or alcanCje o Magalhães e Samp.aio DÓI'ia. -
cue o ia, libertação dos escravos· e Por êle teve o ministi'o Marcondes 
{.cria d .enca<i'eado as fôrças que Filho grande afeição.' costuma·va di
desde en:ãci não podcr:am m~js ser- z=r, observando sempre o campo-rta
(ontidas. ' menta dêss-e ,servidor, que era' o me~ 

Vasconc"los TOlTes , 
Afonso Arinüg 

Aur~lio Vianna 

o SR. ·PUESIDENTE: 

de 196~, das Comissões de: Cousei .. 
tuiçao e' Justiça, favorável com. 
emenda qU) ofc~ece de n Q 1,CJ, e de 
Legislação i3oc~ .. ~. favorável ao IH'Oje .. 
to e à emenda da Comissão de Cons
titu;ção e Justiça., 

7 
A Emenda constitucional que se lhor contínuo 'que conhecera em sua 

-tomasse necessária, - cairia como fru· atividade pública, pela dedicação, 
to maduro. em consequência das me- pela distinção, pela discrição, quali-
rlidas de oydem prática, do desdo- dades, direi mais: virtudes, sr .. Pre- Está finda a hora do ~xp-e('ljente, votação, em turno único, do PTo:.l 
brament da operação governamen-jSidente, que já- não são fàcílmente en- A lista de presença acusa ·0 ootn- jeto de D-ecreto Legi.slativo n9 14, de 
tal. contradas. - " pOl'ecimento de 26 ,$rs. SenadOI'es, 1963 (n? 5-B" de 1963, .. na Câmara);', 

"quorum" insuti<!iente para ··votação. I lo de'''· 
Voltando, para encerrar, à, ima- .Tal era ô compor~ento de Luís o • que aprova. OIS ex:s a. onvenç""f"! 

d C Ih i d fun Est.ando tôda. .a, matéria da ordem relativa a proteção' dos t'·aballUdo.,-l 
gem ~nicial destàs ,?alaVl~as, eu dir.~a ~ arV'a o 1)0 exer-c.c1o e suru; , do Dia em tese de votação, vou ds- reg contra. radia",ôes ionizantes, ad~:I 
'lue o Sr.· João G-oulart, como Fr~- çoes, em~ol'ti, mod~stas, qU!, cer~-a. fel- b Ih ~ . 
goli ,apareceu' criante da cena pu- to,,'Negrao de Lima, então Mm18t:o, cIa,rar encerrl!dos os n0520s tra e. 00, tada pela. COnferência Internacional: 

bl.,c" ,·n·,esl·do '~~o Presidente da lámen~:,a-se de. n~o poder fazel' de.le desigl)ando. para. a. se-iEl.ao de segun.. do Trabalho em Genebra' e dá eon-
RepÚblica e. _com';~presidente da Re_lscU .ofIClal de. gablllete. . ., da-feu'a, "ál~ 24, a. segwnte venção !'R.ra revis'ã.o pa.rci~l das Con. 
pública e homem; de Estado falou: Essas manífestaç6es bi!m e-velam OB:DE1\-I DO ,DIA - vençôes, adotada pela. mesma (j:m~ 
merecendo os aplausos que eu aqm ql1em foi o nosso ex-chefe de Porta- jfel'ênCia. tendo . 

. L· A C lh (Segunda~ieil'Q)' ~ . .' -' llie tributo. rIa, UlS 4e arva o. Pa1·eceres favcr4veis, sob números' 
Muit.o"temo, eu,' Que o Fl'egoli ao Demonstrando ainda· a 'itut fo.qna- VQta.çl.o 842, 843, 844 e 845, de 1963, das eo-

. 6air desta porta :apal'8Ç9. na· outra ção e, o seu sentimento, Luís de 011:1':- 1 missõ~s f 

não mais com a '. -indumentária de yalho viveu, até sua morte, cultuando _ de Constituição , Justiça,' 
·bll .• co . .. d S d ,-tô i A Votação, tm turno rlnico, do pro-Presidente da Repu ca, mas' Jn m a me-mona o ena or .n..'.u no Z8- . _ de Legisla-Çéfo Social; 

a farda de presidente do partido, .ou, redo, qUe tivera mesmo como pai. Em jeto de Decl'eto Legislativo ~Ç> 29, de .."....:: de Relações Exteriores;. & 
pior do que isto, oomo de lider sln- 1962, te've o cuidado de escreVer ao 1963 (no OO-A 8,-.na Casa de origem) _ de 'saúde. 
clicaI, usando C\. t\nguf!.gem dema- Dr. Isaac Brown lembrnndo-lhe que que aprOVa o ACÔl'do Básico de C6-, .;I 

~óglca com que pretende arrebatar em bl'eve tronsc'orreria o primeiro aperaç-r.1 . Técnica eD,tl'e Os Dtados Votação em turno único, do ReCJ~' 
prestigio doo Senhores Pelacani, Os- centenário de nascimento qo' ~nftdor C'nid.qg do ~ar&Sll 8 Israel, .oone1ufdo rknento n9 4, de 1004, ~ qui o, S6".,. 
"\Taldo Pacheco ou Benedito Cerqueira. Antônio Azertdo, preocupado em que em ~1fe, em l~ de. m6rço de !tl&2 .nador . Va.sooncelos Tôrres SO!ICit( 

Receio que.o Fregoli, depois da apa.- o . Senado não de-IzB.<:'$ de lhe pres-, ItendO Parec6r~ j4voraveis lIob noCIme-:."hram:crlQio dOs AnaJa ,d.o S~o. ç,~ 
rição, anteontem. (!omO Preai,dcrl-t óa I tar homlm6lem~ ~c ouidado 101 r~, '00, 800, 1fO.! e '80>2, de 1968, dUl08rt& P91a, qUAl o SE!nnor Pre$}d-ente 
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12 Senhor senadcr Melo Braga ~('~i('íta 
.na R.epública convidou o Presidente to a transcrição nOS anaIs do ,s,enBd<, d,.L 
11rr. República Francésa para visItar Votação. em primeIro turno, do Pro~ . Vot~ção. ~m turno fu?1CQ, do Pro~ declaração .reita pelo General AbL1C 
~ Bra~í1, e da respectiva resposta. Jet{) de LeI do Senado, nQ 131, de " Jeto de Decreto LegIslatlvo n9 II de Silva PresIdente da PeLrobrá" ~\ 0);. 

9 1963 de autoria do SenllOr e,enador 1963, ol'ig.náflO da Câmara "1J:3 Depu- em c'aráter oficial e pUblicada tm ti 
Martins Júniol' Cjue autoriza o Poder fados m9 167-A 62, na casa de A

Qr1- de janeIro do ano em curbO 
votação, em turno \\llico, do Re Executivo a emitir selos comemúratl gem} que aprova o texto do Acordo I 

l{Juel'lmento nO? 3, de 1964, pelo qual ~o.s VOs do centenário da MSOC10ção Co- que ;n.c;tituj o Centro Latino-A, ~e!'l- . 14 
~enhores Sen.adores Va6conce.los Tar. IUercial do pa,rá, tendo pareceres ta· cano .de Fl~ica,. a,Hünn'!o :lelo ~lresil Votação, em turno único, do Re .. 
.;'es (Líder da Maiol"ia em exercício) ITOráVelS sob OS ns. 758 2 759 de 1963 e varlOS palses, no Rio de JaneIro, a querimento n'? 7, de 1964, pe:o (( la1 
Sígefreda pacheco ~Lider do PSD) das ComiSSÕes de Constiwição e .Jus- 26 de m,1rço de 1962, tendo parece-lo Senhor Senador Melo Braga S0li-

. em exercício) e Aurélio Vianna (Líder tiça e de Finanças. res favora\-'eis sob Us.: 819, 820, 821jCita. a. transcrição, D<:Is' Anais 'to SE' .. 
do Bloco das Pequenas Repre.senta- ~ 11. . e 822, de .196~, das Comjssões: de nado, de entrevista do General AJbi .. 
çôes em exe-rcicio) solicitam urgência . Votaçao. em ~urno UlllCO, dó Pro- Constituição e Justiça, de Educação e no Silva, Presidente da Pef.t'obrás S.A. 
no;; têrmos do artigo 326, nO? 5,9' do Jeto ~e R('soluçao: ~ÇI 1, ~e 1964, de (Jultura: de RelaçóF!s S;tR,;;ores ~ (!f' publicada. em 25 de JaneirQ do fno 
Regimento Interno, para O ProJe~o de autona da Com:ssao Dlr~tora que Finanças. em curso. 
Lei da Câmara nO 127, d~ 1963, que aposenta a. Taqmgrafa-B.evloot"l, l!.l- 13 
1lispõ~ sôbrt'_ a remunera~a.() de pl'?- cinda TrivP!lllo, nf' Cargo de DireWI'a 
fj-ssiona.ís diplom~1os em. ~f{enl1(,u'la, PL~l, do QU"ldro da secret-aria do se 
.Arq,uitdura.~ em Agronom!a. no.do Federa!. 

, 

Votação. em turno úniCo. do itt'
'luerimtnt'J ti.'? ú, de :,964, p~lO Qual" 

Está encenada a sessão, 
(Levanta-se a Sf:;Il~âo 

horas e lO minutos). 
-ts 
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f,Ol\USSÕES PJl:RMANENTES 

AGRICUL iURA (7 Membros) 
Titu1ares 

Eugnio Barros 
iViCe-Pl'esillente) 

José Feliciano 
Nelson Maculan tliccnCiado) 
Dix~Hu1t -Rosado 
RaUl Giubert 
-Lopes da Costa, 
AntOnio oa1'loo 

part!dOS} S-uplemea 
PSD 1. AttUio Ffl"1tana. 

PSD 
<"1.13 
PT13 
PfB 
uml 
tJl>N 

2. Pedro LUdo\'ioo 
1. Aarão Stcmbrucp 
2. vago 
3. Vaga 
1. DanIel Ktieger 
2. João Agtipiüo 

(Em 12 de dezembro de 1963) 

Secretáno: Auxiliár Legislativo. PL-9, José Ney PaS€os Dantas 
iuli'hlÕI;[' QuarUts-1ei.as,. às 16.(}{} horas. 

Nola: Vàga fi, Pl'eDidência. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros) 
Titulares 

Jefferson de Aguiar 
Ruy carneiro 
Lobão da Si! velra 
Wilson 1.Jonçalves 

Vice-Presidente) 
Jo.saphat Marinho 

PartiUos 

PSD 
PSD 
?ciD 
PSD 

Suplentes 

1. Menezes Pimentel 
2. Leite NelA) 
3. Benedito Val1adar~ 
4, Aarão Stembruch 

5, Heribaldo Vieira 

substitutos 

AmrtUl'y Silva Ilicenciado)" 
Bezerra Neto 

PSD 
?"l'B 
PTB 
PT.B 
UU:; 
(jON 
UDN 

1. .'\rg. Flgueiredo - Melo B'Vjif' 

Artur Virgílio 
AlOYSIO de . CarvalhO 
Eurico Rezende 
Milton Campos (p,'estdente 

2. SilViO PériCles 
3, Edm undo Levi 
1, Afonso Arinos 
2, Dantel Kneger 
3, João Agdl~ino 

SecreL{i~';ú, QftClal Leglslatlvo, PL-8, Ronaldo Feneira Dia.s:. 
Reuni5e.s: Qual'tas-Ieu'as as 16,00 noras. 

Titu.lares Du·el1.lra 

.\UI'O Moura Andrade - Preso 
Gamilo Noguei::-a da Gama 

PSD 
PTIi 
UDN 
PSD 
p'rli 
P'l'~ 
UD~ 

H,lll Palmeira 
Gilberto Marmho 
Adalberto Sena 
Cattete Pinheiro 
l;JfI';l!Lm Parente 
iuido Mondl1l 

.'asconcelo3 Torres 
. P~D 

PTB 

,Sec;etár.o': Dl'. Evandro Mençles Vianna, Dil'etol'Ge~)l.l, 
'Reumô(·~. Qua~ta-fell'as as 10 horas. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 
Tl%lal'es 

:Ienezes ,pimentel 
'edro LudoViCO (Vice·Pres,) 
,mo de Matos Ip,'esidenlej 

,)"Cf\L' Pa~sos 
);x-Huit Rosndo 
)~na.rle M.ariz 
unce Rezende 

Part.(;1U5 

P.sD 
P!:iV 
f'SJ 
PTIi 
P'IB 
ODN 
UL>l'< 

SUplC.ntcS 

1. Filjnto Muller 
2, Eugctllo Barros 

.i Her,b'aldo Vieira 
1. Aarão Steinbruch 
2. AntõnlO J ucá 
1, Lopes da Cost.a 
2. ZacarluG de A::;~umpçâo 

Eecre~á ,la. Oficial Législat1\'o PL-3 Juüetu Ribcu' OdV3 Santo: 
RCUTIl0t'~. QUJnt-a~reJras a.<; 10 horas . 

. ECONOMIA (9 Membros) 

T:ttilal'es 

Unto MlUler (Prrside,'Jtel-
,1.l;:TIlO 8a1':'05 
UiliO i:'ontana 
Llse GUlOmard 
Dse Ernllt'lO (Vice- Pl'es 

.'~eLson Macula0 IllCenetado) 
Júlio Lene 
Ad~lphO f<'ranco 
I jopes da Costa 

Pa,i'tl,10S Suplenté,3 

PSD 1 Jefferson de Aguiar 
?S.0 2 SigetL'edo 'Pacheco 
PclL>. 3 Sebnsuâo Arc/lcr-
P:-lD 4. JOsaphat Mal'lnho 
PTB 1 Oscar P8SS06 
P'rB 2 Bezerra Net-O 
P1'B 3 .\100>,(, Braga 
U!)~ 1 't,sp Cftndido 
Ul)).; 2 ZacR ~ias de: AssUrnpt;ão 

SrC1'etárc. Auxiliar Legislat·í .... o, PL·IO, Cid Bl'ugger, 
RCUlllÕt,:; fel'ças-felrHtC as 16,CQ noras, 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros) 

Tltt..lares ~),'\.."t,~dos SuplentM 

!vIenezes p;ment el (Pres,) p:-jlJ 1 Benedicto valJal'1are., 
Waltredo Gurgel p::;u 2 Slgefl'edu Pa.::hec:) 
Pes.,>oa de' QueIrOZ PTB L Vago 
Amaury 811va ' licenciado) PTB , Vago 
Antônio Ca.r'lOS UO" 

, 
Adolphr Franco "-

Pedro Calazans I Vlce·Pres UDN , Milt.on campos 
l\lem de Sa U:.Y'<l ,~rt'(ln de Melo 

Secretafla' 'Oflcial LCg;::;)fltivo PL 7 Vera de AJYi;l.;·cr.go Mafra. 
R(.'un,c".i: Quarta-tell'lls as 15.Gü ~)ora~. 

" 

FINANÇAS (15 Membros r ' 
Titulares 

Victormo Freire 
LObão da Silveira. 
Slgetredo pacheço 
Wilson Gonçalves 
LeLe NeLG 

Part1dOS 

PSO 

suplentes Substitutos 

Atg. de Figueiredo (Pres.) 

Bezerra Neto 
Dlx-Huit Rosado 

, PilO 
PSO 
PSO 
PSO 
PTB 

PTB 
1'1.13 

1. José Glliomard 
EUgênio Barros 

3, Menezes PUllel1tel 
4. Attilio Fontana 
5: Pedro LUdoviOO 
1. Nelson Maculaa 

(licencia-do) 
2. Lino de Matos 
3. Amaury Silva 

tlicenciado) " 
Pessoa de Que1roz PT13 

PrB 
UDN 
UDN 
UON 
DDN 
PL 

4. Aurélio Vianna 1,' Ed, Lev! 
José El'mírio 5 AntOnio Jucá. "2. MelO Braga 
Damel .Krieger (Vice-Pl'e.5 
Dinarte Mariz 
Irineu Boanhausen 
Lo pes da Costa 
Meiu de Sá 

1. AdOlpl1Q Franco 
2. Eurico Rezende , 
3, João Agripino 
4. Milton Campos 
1. Aloysio de Carvalho 

Secretáflo: Auxiliar Legislativo, PL-lO. Cid Brugger. 
HeuniõLs: Quartas--felras às 10,00 horas. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 
Titulares PartIdos Sliplentes 

Ruy Carneiro (Vice-p;'es,) PSD 1. Leite Neto / 
Walfl'edo Gurge1 PSD 2. Lobão da Silvelra 
Jose GUloma.l'd psn 3. Eugênio Barros 
Raul Giuberti PSD 4.. Júlio Leite 
Vivaldo Lima ,Pres.) F'f'B: 1. Aurélio Vianna 
All1aUry Silva {licenciado) P'rB 2, Pessoa de Quel':ol 

i Heribaldo Vieira. UDN 3, Autôruo Jucâ. 
Eul'lco Rezende UDN 1, Lope8 dn Costa 
Ant-')nio Carlos UUN 2. Zacaria.s de A5sumpção ' 

Sec~'etarla: Oficial Legi:slativo, PL-7. Vera de Alval'ellga MaLra. 
R,euniôes; Qumtas-felfas às 16,00 roras. ' 

POLíGONO DAS S~CAS (7 Membros) 
Titula.res . . .Patt~ios ,. suplentea 

WilfiOn Gonçalves 
RUy Carneiro (Pr~s.). 
Dix-Huit Rosado 
Heribaldo Vieira. 
·,jOS~ Cândido 
Aureilo Viana IVice-Pl'es.) 
.) .. narte MariZ 

PSD 
PciD 
porB 
PfB 
Ul)N 
PTB 

(UDN 

1. 'Sigefredo pacheco 
2. Ltlte Neto 1 

3, Argemlfo de Figueiredo 
4. Amou de Melo 
5. Júlio Leite 
1. João Ag-npmo 
2, Lopes da Costa 

SeCl'elfÜ'ltJ. AUXiliar Legislativo PL-9, J, Ney Passos Dantas. 
RCi.<l1lôes· QUlULas-teiras às 16,00 horas, 

REDAÇÃO (5 Membros) 
Tit.ulares 

\oValfl'edo Gurgel 
SE:bU.::itH'l.O Archcr 

'I D~x·Hu!t Rosado ,Pres.l 
Padre Calazaru \ Vice-Pre.s 
Julio Leite 

PSD 
'PSD 
PTB 
UD~ 
UU" 

Suplente4 

1. LobãD da Silveira 
2, Jose Feliciano 
1.' Heribaldo Vieii'a 
1. João Agl'lpmo 
2. Posaphat Maririho 

Secrésr.a: Oficial Legislatlvo, PL-8. $tU'ah Ahrahão. 
Á,cumões: I'rças-tel1'as às 16,00 horas, 

RELAÇõES EXTERIORES (11 Membros) 
Titulares P9.r-tldos Suplentes 

.3ened!cto Valladal'és POSO 1 Menezes Pimentel 
f"umto Muller PclD 2, Ru~' Carneiro 
JlJfters:m de Agula: (PI'e6. ) j-'>;:;D 3 Jose GUlomard 
Aarào Bt.cmbruch P8D 4, Victorino F:elre 
Pe-5S0a de Quelfoz \ Vlce-Pres J P'fB 'I. At'gemlro de Fie.ueiledo 
Vlvll1ao l~Hna PT'B 2 AntõlQ Jusá 
Oscar Pussa.<> P'l'B 3 Vago 
AntôlllO t.:arl03 UUN L Damel Krieger 
Jose Calld:do UbN 2, Eurlco Rezencte 
Padre Cftlnzap.3 UDN 3 Joar. Agl'lpmo 
.~t!'on de Melo UD~ 4,' Mem de Sá 

SeCt'eU.tf,c. OflCiol Legislatlvo, PL-6, J, B, Oastejon Branco. 
Reun:õe.s. QlI-mtM' fel ~aS àS 1-5.0() boras, 

SAODE (5 Membros) 
Titulal'e3 I Pai:tldos 

Pedro Luàl1VlCO P::>L) 
~lgetredo Pacheco . 2SD 
Dix-Huit R<Y-'ado 'Vice- Pres I P CB 
Lope.!' d;J Cm:ta rPl'eSldenleJ [JDN 
l\'llguel Couto . PciP 

Suplentes 

1 Eu!!:ênio Barros 

I
I 2 WaufreNú Gurgel 

1. Ant.Ômo Juca 

" 
1 Din~ ~te Mn rlZ 
1 Rau) a;uberti 

Sf'''':~>'1 'In, .t>,llxihar r,f',,!, .. ·,t v('! Pl 1(1 "~dUafd(j Rui BHrbost.. 
at:UIU e.!:i. QUiIlt.?..s teu'as as 1:),00 OOfJ.S. 

" 
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SECURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
Titulares 

José GUiomard 
Victol'ino Freire 
Oscar :Pa.ssos 
Silvestre Péricles (Vice-res.) 
lrineu Boanhausen 

Partidos 
PSD 
PSD 
PTB 
PTB 

Zarcaias de AS6Umpção (Pres,) 
Raul Oiuberti 

UDN 
UDN 
PSP 

Suplente.! 
1. Ruy Carneiro 
2. AttilIo Fontana 
1. Dix.Huit Rosado 
2, vago 
1. Adolpho Fral1c~ 
2. Eurico Rezeude 
1. l\tIiguel Cou to 

SecretárIO: Oficial Legislativo, PL-8. Alexandre Plaender 
Reuniões: Quintas-feiras às 17,00 horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
Titulares 

Leite Neto (Vice-Pres.) 
Sigefl'edo Pacheco 
Silvestre Péricles {Pres.) 
!Nelson Maculan (licenciado) 
Antônio Carlos 
Padre Calaznns 
Aloysio de Carvalho 

Partidas 

P::lD 
PSD 
prB 
P'l'B 
UDt-l 
UDN 

PL 

Suplentes 

1. Vlcwrino Freire 
2. BenediCto Valladares 
1. Edmundo Levi 
2, Ant{lnio Jucá 
1. Dinarte Mariz . 
2. Lopes Costa 
1. Me mde Sá 

Dec~etárlO: Auxiliar Legislativo, PL-9, J. Ney PassOS Dantos, 
Reunlões: Quartas~fell'as às 16,t)i) horas. 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS POBLlCAS 

(5 Membros) 

uhor Senador Sigefrcdo pacheco, mero 1.158-63. do Sr. ~cnador .'\t,'Ô" 
aprovado em 15 de dezembr.o C.c' lHo Jucá. ::tpl'ovado ell1 lU de ktl',Ü" 
1963. brQ de 1963. 

Membros (5) - ParUdrn$ 

Josê Felicilmo - PSD. 
Sige!redo Pacheco {VicePr. ) -

PSD. ! 

José Ermfl'io (presidente) - ?TB. \ 
Lopes d~l Costa - UDN. 
Aurélio VIanna (Relator) - PSD, 

Jos~ Felic;allo - P,2,I>. 
Ruv CarneIro - P::'D. 
:\ll~-Ôn;{) Jllca - PTB 
H\lre Ctl.lnans - ODN. 
JG.5aphnt ::\·Iarm1"";o - ~ 1?~C:1Cl3. 

I Sec:'etát':o: Auxiliar Legista IVO, 
PL-I0, Alexandre Marques de J\lbu- H) 
quel'que MellQ, II 

Paril O estudo das Men'" 
gens' 80 Poder EKecllti\o re
fer~"tes à REFORMA AD· 
MINISTRATIVA 

Reuniôes: 2~s e 411s H~lfa.';i à.;i l4 
horas. 

E) Para efetuar o levantamen- Cr:~1(;a por in1ciaLivI"I da C',;ln·~:a.. 
I to da PRODUÇÃO MINERAl_ dos Deputadas aprovad.1 pelo ~Clr"(:O 

\ 
DO PAíS e estudar os meios I om 1.12 W63, 
capazes de possibilitar a M~mbros rIS; Partidos . 

t sua industrializacão 'Sf'U:lclores: . . I Wiison Gonçalves - p~D. 
Criada em virtude do ReQuarlmen· . Leite N~tQ - PSD. 

! to n" 665-63, do Sr. Senad0r, {j..'!é Slgelredo PaclH~cO - P5D. 
; Ermido, apr~vado na s(,S"ião ele 16 de: Argem~rl) ele Figuell'edo _ VfU. 
\ setembro ele 1963. I Edmulldo LeYl - PTB 

Titula.res Suplentes 

I Designada em 19 de sctenlOl"O de I Aoolph~ FraliCQ - UD:-.l, 
1~63. João AgripIno _ ODN. 

. subslj~!.üos Pro:'l'ogada em virtude do ~~eque~ Aurélio Vianna _ PSB. 
rllllento n'l 1.159~63, do Sr. Sena'1or Jo.saphat Marinho __ 3em legf-r,,.:a.. 

Partidos 

Milt.on Campos, upovado na seSS40 Deputados: 
de 10 de dezembrQ de 1963. . 

José Feliejano [Pres.) PSD 1. Jefferson de Aguiar 
SebastIão Archer FdD 2. Filinto MuIler 
Bezerra Neto P'l"B 1. Silvestre Péricle.! 
Lino de Ma.tos PI'B 2. Miguel COllto 
Il'lneu B3rnhausen CVice-Pre3~) UD~ 1. Zacarias de Assumpção 

secretár o: Oficial LegISlativo, PL~8, A texandre Pfa,ender ..... 
Reuniôes: Quarto.s~fei'ras às 16,00 horas. 

COMISSõES ESPEÇIAIS 

~I[embl'ot; (9) - partidos 

José Felicwpo - PSD. 
Attílio Fontana - PSD. 
Eugêmo Barros - PEn. 
José Ermirio lRelatol'l - PTB. 
Bezerm Neto _ PTB. 
Melo Braga - -PTB. 
Lopes da costa - UD~, 

A) Para Revisão do Projeto que Wilson Gonçalves - PSD, I MilCon Campos (P:eSIClente) 

Gust.avo capanema (Presidcntt:) -
PSD. 
Ad~rbal Jurema - PSD. 
Lacl'te VtciJ'a - UUN \SUbsti:urdc 

pelo eputudO Al'naldo Nogucl:-a!. 
He!t-or Días - UDN. 
Dontel de Andrade - PTB. 
Amaldo CCl'deil'a _ PS? 
Juarez Távora - PDC. 
EW<tldo Pinto _ MTR.. 

d f, I PROTE I Mtlltlr Virgílio - PTB . I UDN. e me e regu a a - Edmundo Levi _ PTB . JúlIo Leite !VicePl'.) - PRo CO~' SS - S S EC· I 
çÃO AO DIREITO DO AU-\ Adolpho Franco _ uim, , SeCretário: Auxlliar Leoc;altivo 1.1I oE E P' ,IA S 
TOR 

EIU'lCO Rezende <VlceFresrdente) _IPL.lO, Alexandre Marqucs de Al0U- PARA o ESTUDO DE 
UDN querque Mello. 1 

Ol'lad. em \irlud d R qte ~ 1110\ Josaphat M .. nho S l~' ,. Reuniões·, 5's feira. , .. 16 hOI'o", PIWJf;TOS DE El\IEN· , c O e 1 n, .. e ' al' - / ,.enua, ~ ,~ D.'S 1\ C·ONS'l'ITUI('.A-O 
n 3 480-62, do Sr, Senador Müwn Secl'etano~ Of\çia~ Leg,s~atli'o, ~ -
Campos, aprovado em 20 de Janeü'o I PLwõ, J. B, Castejon Branco. . de 1962, I P I) Projeto de Emenda à Cons-

Designada em 22 de noymbro de! C) Para o •. studo dós efeitos F) ara estqdar a situação dosi· tituição nO 4/61 
1962, I da INFLAÇÃO E DA POLiTI· TRANSPORTES MARíTI. Q"" ISP'''' .'" '. ..' 

prorrogada alé 15 de dezembro de MOS E FERROVIÁRIOS I 1 \J~OI~ DJ,f ,~~~~J:I'I~f~~~~lE.'i-
1963 em virtude do Requerimento nú_ CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL , 
mero 793-62, ap·:,ovado em 12 de de-I SõBRE AS EMPR~SAS PRI- CrIada em ,nrtUde do ReQUCr'll1e-:l-! Eleita em 27 de junho de 1961. 
zembro de 1962. I VADAS t.o n 9 702-63 d:) Sr. Senad()l' J,I~C 

I 
E d 

PrQt'1"Qg,ada: 
Completada em 4 de janeiro de rmll'1o, aplOva o na sessào de 13 4e i 

1963. Com a deSignação dos Senn,.nes.. novemblO de 1963, I - até 15 de dezembro de 19G2 Pf'!O 
Senadores vasconcelos Ton~ e!, cr!a~.~ em virtude ~O R,equerimen- Des U" d 13 d d _ Requt:l'imento 609-61 apl'. em 14 de 
Edmundo Levi. 10. ~11: ;).:.1-63. do Sr, Senacor Guuvt;al lona fi em e nOY€nJ,bro 1;; dezemhro de 1961. 

Vlel.:-a, aprovado na sessã-o de .2 (ie L963. I 
Prorrog~da até 15 de dezembro ~e agõsto de 1963. PrJl1'ogada ntê 15 de c1e'lBm)Jro de .. - <t~.e 15 de ~.ez('~bro de 1963 pelo 

1964 em vIrtude do RequerlmentQ 1l11~ Des:gn"d 8 d A t d 1 1964 e'n virtude do Rf'qr{?"fn .n.t.C! Rflque.nn\?lltQ 119-6 .. , apl'. em 12 Oe 
mero .1,198-63, do Sr. Senador Mel~e~ ..... a em . e ago.s O e 96S. nl? '1 162-63. do S1'. sen~~o;.' 'J~lio 'lembro de 1062. 
zes plmentel, ap'~ovado em 15 Je de- Prorro~ada em vurude do Requeri- Leite, aprovad-a ~m 1(1 de dúzec~iro - at-é 15 de dezembro de 1964 pe-llJ 
zembro de 1963. I mento n· L ~~1, de 1963. do Sennor de 1962. Rcquel'imento 1. 138-63, apr. em 16 d.e 

Membros (7) _ Part.idos I Senador AttIllo Fontana, apl'Ovajo dt!z.embro de 1963. 

Gilberto Marinho - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Heriba1do Vien'a - UDN. 
Milt{ln Camp~ - ODN. 
Vasconcelos Torres _ PTB. 
Edmundo Levi - P'l'B. 
AlOySio de Carvalho - PL. 

em 10 de dezembro de 1963. Membro,') (5) - Partidos 

I Membros (5) . Attilío Fontana _ PSD. Complet.'l.da em 29 de outubr'O dt 
- partidos Sigefl'f!do pachec:> _ PSD. .-. 1962 .. 15 de maio de 1963 e 23 d(;! abrll 

I Attíllo Fontana _ Presidente JOSé IDrmírio _ PTB. ne 1963, • 

I PSD. Irineu Bornhausen - UDN. Mr-mbros (6) - partidos 
José Feliclano - <Vlce-Pr.) Júlio Leite _ PR. 

,PSD. Secretário: Auxl1iar Legis1at,iv{) JefIer,':ion de Aguiar - PSD. 

I José Ermírl0 - Relator - PTB. PL-lO, Alexandre M. de A, Mf)l10. Lobão da Sllveira (23 de abril de 
Adoipho Franco _ UDN. 1963) - PSD. 

. Aurélio Vianna _ PSD, Ruy Carneü'o' - PSD. 

... 

B.l Para estudar a situação 
CASA DA MOEDA 

I Secretária: Oficial LegiSlativo, Benedicto Valladares - PSD. 
dai !'L·3. Julieta Ribeiro doo santos, C) Para o .'studo da situação Wilson Gonçalves 123 de 'bcrl de';;"-

do CENTRO TÉCNICO DE 1963) - P$D, 

Criada em virtude do Requerimen
to n Q 561 .. 63. do 81'. Senador Jeffel'
son de AgUl&!', aprovado em H lÍe 
agõsto de 1963. Designada em 28 de 
agõsto de 1963. 

Pron'ogada até 14 de marÇ(l de 1964 
(90 dias ) em virtude do RequerJ.men
to número 1.160~63. do Sr. Senador 
Jefferson de Aguiar, aprovadO em 10 
de dezembro de 1963. 

Membros (7) - Partidos 1 

Jefferson de Aguia..r (Preside~lt-e 
PSD, 

D) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
ACRO PECUÁRIA e suas re
percussões negativas na ex
I!"""'!tção 

Criada. em virtude do Requerimpn
to n 9. 569-63, do Sr. Senador JOSé 
Erminc, aprova.dQ na sessão (le 2<l de 
ogô.slo de 1003, 

Designada em 22 de agOst-o de 19'13. 
Pto:,rogada por 1 ano, em vil'tude 

do Requerimento n9 "1.197-63 do Se .. 

A ÁU 
Daniel Krieger - UDN, 

ERON TICA E DA ESCO· Lopes da COsta (29 de oulubro ae 
LA DE ENCENHARIA DE 1962) - UDN, 
AERONÁUTICA, DE S JO. Mllton Campos (Vice-presidente) 

Heribaldo Vieira - UDN. 
SÉ DO'o CAMPOS Rui Palmeira - UDN, 

Criada em virtude do Requerimen
to n9 768-63, do Sr, Senador Padre 
Calazans, aprovado na sessão de 13 
de novembro de 1963. 

Designada em 13 de novembro de 
1963, 

Silvestre Périclea: (23 de AbrU fl~ 
1963) . 

Bezerra Neto (23 de abril de 1963). 
- PTB, 

Afonso Celso - PTB, 
NQg\leira. da Gama _ PTB. 
Barroo ca.rvalho _ PrB. 

Prorrogada até 15 de dezemlJro de _ ~~ . .siO de Carvalho <PrtSidente): 
1004 em virtude do Requerimento nú.- .Mem de Sá, _ i'L. 
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(Seção 11) fevereiro da 1964 
.= 

Ele1ta em 4. de outubl' ode 1961. 
!'l'Ofi"og",úa; ~ 

~) Projoto de Ememla à Cons-L) Projeto de Emenda à Cons- - até 15 de dezembro de 1964, pelo I Menezes Pimentel - PSD. 
tituicão n9 7/61 I titUlcão n9 9;61 Req. 1.143-63, apl'o~ado em :'i)- de Milton Campos - UDN. 

.. .. dezembro de 1953. ~Hel'ibaldo Vieira Vice-PresIdente _. 
tQ'lE DISPüE sOaRE AS MA'l't.:- (QUE MODIFICA o REGBIE DE Completada em 29 de outubro Oe UDN. 

Rl.1S IM CO.l'1iPETf:NCIA PRn'i\,- DlSCHIMINAf'A.O DAS nEl"D.\S) \ 1962. 23 de ~b\'il de 1963 e 22 de 'ju~ EuriCO Rezende (23 de abri Ide 
TH.\ DO ,sENADO, IN(;l.Ul~DO· lho de "19ü~L 1963) - Relutor' - UDN. 
A:5 lH~ p.l~Opon A EXONERl\c,;.-lO Eleita em 20 de novembro de 1961.' Silvestre Pérlcles (23 de abril d;! 
J)u,:, CHFFES DE MISSAO DI- ; PrOlfo"ada: Membr~ - PartidO, 1963) - PresIdente - PTB. 
1'1 U.~L\l.!C.\ PERMANE~'l'E t.;"c:> _. . Jeffer:,oll de Aguiar ~ PSD Nogueira da Gama - PTB. 
Al' 0\".-\11 O ESTABELl:CliHK'i- - atê 15 de dezembro de 1962 prlo I . '.. Barros Carvalho ..... PTB. 
"10 .; lt031PXI\1ENTO E O HEA- Requer.mento 60J~til ap:'Q~'ac1o f'll 14 Wll.r:,on Gonçalves l23 de a-brll de I A~oysio de Carvalho - PL. 
T.L/.H~,";T!) DE RELAÇO.ES 1.))- de dezembro de 1961; HI63p'- PSD: LlllO de Matos ,..... PTN, 
PLÜ:\lAT1Cl}.S COM PA.ÍSES ES- - até 15 de dezembro de 1963, pelo. Ruy_ CarneH'.C1 -:- PSD. João .AgTipino <23 de abrI! de lti53) 
~l'H.-\:"OEIItO""l. ' ~ " .ctequerimento 782-62 apro\'ado e.'l1 12 Loba~ dR Silveira - pSD, - UDN", 

Cf;: de"embl~o de 1962: GUldo Mondin (29 de out.u~rc de D ' 1 K 

Requeriment.o 1.141.63 ,aprovadü (,."n:l 1 Mllton Campos'-'- UDN. 
- ate 15 de dezembro de J962 p~lo 

Reqt:~l'lmento 3G7-61, .apt'. em 14 de 
ceL-_'mu!'{) de 1951; 

_ até 15.de dezembl'o de 19G4, pelo 196<!1 _ PBD. \ an,: (leger - UD~. 

l{t de dezembro de 1963, '\ Ht:l'lbaldo Vlell'a -; UDN. GI) .. ProJ'eto ·de Emenda' C 
Membros (16) _ partidos Lope:; da Cost.a.· - UDW a on3" 

Jefferson de Aguiar 123 de abril João. Agl'lpino c23 de abril de 1963) tituiçào n 9 ' 3/62 ' 
- at.e 15 de dezernbl'Q -de" 1963 pelo' 

Req "1.139-bJ, apr. em 10 de dezem
bro de 196:3. 

_. _ 081l1pletaüa 'em 29 de outubro de 
~'~962 é 24 de ab':ll de 1962. 

de 1963) _. PSD. - _UDN . -
Menezes Pimentel _ PSD, Eul';c'J Rezende (-23 de a-)}:'i.! de-
FiHnto Muller _ PSD. 1~6:: i - ODN. 
GuidJ MJndin' (29 de outu~)~O de Silve5tre Pél'icles (23 de .~abr:'l de 

(AUTOltIZ:\ O TRIBU:-\AL SUPE-' 
RIOH Et~I'l'ORAL A .FIXAI:. nA~ 

1962) _ PSD. 1963) - PTB,. '. . 
. MembrOs t1ê) _ 'Partidos Ruy Carnem) <23 de abriL de 1Jô3 Nogueira. da 'Gama - PTB. 

~lrneze;} P.mentel _ PSD. - pSD. .Banos- carvalho.' -:- PTB.·· 

'}'t\ .f'aU.4 A UE.o\LIZAÇAO DO' 
l'LEB1SCITO PREVISTO NA . 
_}~D~NDA ()ONSTITUCIO~lU.:· 'M" .. , 
~;~. ATq,"ADICIO~ALl. '. 

EleJLa em: lQ de julho de 1962. v.. !l:soa Gonçalves <23 de abril de ,Damel KI'ieger (·Relator) - OU!'-;. AloyslO de Carvalho - PL. 
19,:;3) _ presidente _ PSD. Eurico Rezende l23 de aon.l ete .r.'llgucl Couto' - pSp, 

Lc-bão. da Silveira _ PSD. 1863) - UDN. Cattete Pinheiro (23: d~ abril de 
Ru" Carneiro c23 de' 111Ü de 19 3) Miltc.n C'lmpos - ODN. 1963) - PTN, -- ate 15 ·de dezembro de 1963 pe!;:r, 

_ PSD, a " o Heribaldo Vieira -' UDN. I .' -- Requel'unento 787-62, aprorado t'.m 11. 
. Gu;(/o i\1ondm (,. de o,u!U)J,'O de RU1 Palmeira -UDN. '. O) ProJ'et d Emenda' Co' de de.zembl'o de 1962. 

lS6-l) _ P:5D. ' I.' Amaury Silva .- 23 de abrU de ." ~ O ~, ~ ns,. - até 15 de dezembro de 1964 peJO 
. EllllCO ':'i:e"zende (23 de abn! de 19631 _ 'PTB,', . tltwçao n· 1/62 '. Requellmento 1.146, aplOvado em lG 
19õ3) _. UDN. Barros Car-valho - PTB. '. " " ,~ I de dezembro de 1963. .. . 

Daniel Krteger _ UDN. A:gemll'o de F!gueiredo _ PTB. (0!lr..if:~J ?RIEO;\.D,E, DL CONCU!t- j Completada em 23 de abdl df~ 
MJlwn Can1p:JS lVice-Presio.cme) ~ Beze"r~ Neto -23 de abril de 1963 80 .. Ah:\ I~VESl'lDURA EM 1963. 

_ ÚDX,' . _ PTE, ~A~liO tN~~IAL DE, CARREI?A 'Membros - Pàrtidos 
He ... :oaldu .V.lelra _ UDN. Alovtüo de Carvalho _ PL E .. ~ ~tOl!ityAO DE NO!:,"lEAÇõES f" 

J lI\'lERl:\ASl Je tersOD de AuDuiar - PS. 
:LoPe.= da COSi-a _ UDN'; Uno de Mato5 - PN. ..., . 
S.Ive:.-,tre Per-cles ..•. : .. ,) __ PTB EleIta em 10 de maio de 1962. 19~~;lS~1 p~~~çalves . <23 de alJl;.J a.'!· 
Vntaldo 'Lima - FTB. ME' Pl'ol"tug"da: ,I RUy Carneiro - PSD 
Amuul'y Sllva (24 de abtn de ~953) ) Projeto de metlda ri Cons~ .- até l~. (j~ d.ez,emb-:·o de W62" pelO Lobão da SIlYe1ra ...:.... .PSD. 

_ PTB. . tituiç;j.o n q tO/61 R.c.Cl 1l:i.5-ô2 aplçnada em 12 de dc:- Menezes PImentel - PSü 
\·aga. do SenadOr Pinto FeLTtlra' zembro 'de- 1962, . .,. . ' (~, a~ abril de U>-S3} _ Rela~,o:r (API.ICAÇAO DAS. COTAS D~ 1\'.1- . _: at.e 15 de dezembro de lÜ63 peJ,o ps~~te Neto (23 de abrIl d-e 19t?J -/I". 

P-I B l'OSTOS. JjES'fI~ADAS AO:S ).UU- Req. ~. :44-G3, aprovado em 10 de .de- Milton Campos - UDN. 
A:oys,o de Carvalh') _ PL~ ~ICiPIOS). z.eooblo ele 1963. Heribaldo Viei' UDN 
L.no de Matos _ PTN. Eleita eu'l. 28 de dezembro de 19Q~ completada em 23 de abril de 1963. João Agripino. \23 d ab "1' d . '1'~3' Membros _. Parudos . UD'" e 11 e ...... F 

K) Projeto de Emenda à COllS" 

~~ 1iiuiçf["o nq 8/:61 
(sr,r.nz t:xo:-mRA(!t\o, :rOR PRO
PO~T.,\ DO SENADO. DE CHEF}~ 
J)i~ ~\H!:lS...iU DIPLO.\1aTIC:\ DE 
(;.1~:AfER .. EnM~<\XENTE). 

Ele.ta em 5 de outubi"O de 1951. 
Pl"oi'l"G.;;aàa: 
:- ate in de dezembro de 1962, !Jclo 

Requc-:lmento GQ8-61, aprovado em 14 
de Jsnelt"o de 1961; 

-' at.e Ih de janeiro de 1963, pelo 
Requel'lmenlo 781-61. ap ... ova(.t~· em 12 
de .de~embro de 1962; 

- at.e 15 de dezembro de 1964, pelo 
R.equenmento 1,140-63 .,aprovado em 
lQ de dezembro de 1963, 

Completada ein 30 de ms.rço 'de 
1962, 29 de outubro. de 1962, 23 de 
abril de 1963. . . 

partido" 
P5D •. 
abdl. de 

Membroo (16) _ 
Menezes Pimentel -
Ruy Camem) 123 de 

- Pres1de:nte -c PSD. 
Lobão' da Silveira '- PSO: 

19'3) 

Jefferson· de Aguiar 123 de abi.'.il de 
1963' - PSD. . 

Prorogad9.: - ' "., 
........ ate I!? de· dezGmbl'o de.1963 pElo Je~tel"son ae Agmar - PSD:. ' EUrico.' Rezende (23 de aoril d~ 

Req. 7l:l3-63 aprovado' em. 12 ae dc- . Wllf.On G::>nçalves (23 de aorll de 1963) ...;:.. UDr\'. 
zembro de 1982. 1963) - ~pSD. Daniel Kneger - UDN. 

_ ate 15 de dezembro. de 19?4 pr-!O Ruy Carneiro - PS. Silvestre Pél'icles (23 de· abril á. 
Req.· 1.142-63 aprovado ei:n 10 d.~ ou- Menezes PHllentel - PSD. 196.3) -' PTB, 
tubro de 1963. -. Milton Campos - UDN. Nogueira da Gama - pTB 

Completada em 30 de março de Reno:. lido Vielra - UDN; Banos Carvalho - PTB', ! 

'. 1 _ 
abril de 1963. . 1963) _ UDN. Aarão $tembrucb - MTre. 

1'lem\}~Gs t16) -;- Partidos "aão' Agrlpmo 123 de abril de !\?63 - ---

1962, 29 de o.utubro de' 1962 e ::J àe EUriCO Rezende 123 de abri} de \ 'Mem de Sá - PL. 

Jefferso.ll de Aguia.r _ P:;;U, '- V1(~e-Pres.i.dente _' UDN. 
Wilson ·Gonçalves 123 de a.bnl de Darilel KI'!eger _ UDN. R} Projeto de Eniel1d~ à Cons:.-

1963) _ PSD.·' . Silvestre I?érícles 123 ,de a.bril 'de tituição n<i' 5/62 ~ i 
RUy Carneu'o - PSD. 1963).. - PTB. I ~ 
Lobão da Silveira - PSD~ N{)guéira da Gama _ PTB. '(DISPôE SõBRE Á ENTREGA 'AOS', 
Guido Mondin (29 de outubro de Barros Carvalho _ PTB. . MUNICIPIOS DE 30%- ·DA AnUE-

1962) -;- PSD. Aloysin de Carvalho'- PL. . CADAÇAO""OOS, ESTADOS QUAN-
Milton Campos - UDN. AlU'élio Vianna (23 de abril· de DO EXCEDER AS RENDAS .l.\-IU:-· 
Heribaldo Vieira - UDN. 1963) _ Relator _ PSB. . NICIPAIS). . 
Lopes da Costa - UDN, Eleita em 13 de 'setembro de·l~õ2". r 
João AgripinO (23 de abril de 1ge3) 

- UDN. 
. EuricQ :"'{ezenge .(23 de abril de 

1963) - UDN', 

Silvestre péricles-· (23 de a.bríl de 
19631 _ PTB. 

ONgyeira da Gama -'. PTB. 

Eafr08 Carvalro - PTB, 

P) Projeto de Emenda 
tituição nÇ '2/62 

a
' Pro'rrofTada: 

COI1S- '" . .. I - até 15 d~ dezembro de 1963 pelo 
Requerim~nto- n" 1.147-63 aprovada 

(l~Sl'ITllI NOVA DISCRII\llNAÇ",,"O em 1~. de dezembro de-1962; . 
.DE RENDAS EM }'AVOR DOS - até 1;) de dezembro de 1964 I)eln 
l\iU~JCiPIQS)-,~ Requerimento L 147-6. 3aprovauo· eu 

10 de dezembro de 1963, . 
E:1elta em 23 de maio -de 1962. > 

Prol'l'ogacáo:" _ 
Complelda em 23 ae abril" de 1!Hr.i, 

. Membroo - partidos 
- Guido . Mondin . d'g' -dcJ outubro de 

~~1962) _ PSD. _ Josaphat Marinho (23 de abpil. de 
- até 15 de dezembro de 1963 pelo 

ReílUerlmento '186-62, aprovado·em 12 
de dezembro de 1962; 

Jef1erson de· Aguiar - PSD. 
Ruy Cal'llero - PSD. 

• Daniel Krleger _. UDN. 1963) _ S. leg. 
EmÍco Rezende (23 ·"de abri] de 

19631 - UDN. 
. Milton campos. - UDN, 

Heribaldo Vieira lV'!cé-Fí _'5lden;;e) 
- UDN .. 

!.fpes da Costa., - UDN. 
, ... v~.ga do ,Senador Pil1to F€t~l'elra 
( ... 3 de abril de' 1962 - Relat.or·-
PTB, '... . 

B~zerra Neto (23 de abl'iÍ de 1003) 
- PTB.· . 

Amaury Silva (23 de J1:>1'11 de l!i63, 
-:- PTB. 

Vivaldo. Lima _ PTB .... 
Aloysio de' 'Carvalho- -' Pr., 
Liua de 1 ~~ato.s ~··PTN. -

Aloysio de carvalho - ?L.' 

,Uno ~e Matos - P'!N. 

N) Projeto ·de Emenaa à Co,í •• 
titui9ão nq 11/61 . . 

(CRJA4:;:AO DE ~O\'03 
l\IUSICíPIOS) 

Eleaa em 26 ~ março d-e 191J.~. 
PrQrrogaç!io: 
_ até 15 de dezembro de .1963 p<'lo. 

Req. '19-1-62. apl'Clft,dQ em 1'1 !1~ r\e.-: 
~mbro di 11)6:1.~ 

_ até, 15 de de.zembro. de 1964 r.10 
Requerimento 1,145-63 aprovado em 
lu de dezembro"de 1963. 

LobflO da Slvera - pSD. 
Wílson Gonçalves (23 de abr5 de 

19631 - PSD.· . ' . 
'Leite Neto 123 4 631 - P·SD. 

COmpletada""" .em ::23T~ .. de~~a.bril 
i963, . , . ..-~ ~'. 

Membros -:.. Partidos • 

JeUeyson çleo Aguiar _ PSD. 

'~e ;Menezes ?imertteI.- Presióent.,.· 
. Milton Campos. - UDN. 

Heribaldo Vieira '- UDN~ 
--.utat Marinho - 123.4.63) 

Vice-Presidente -' UDN ." 
WilSon Gonçalves (2S. de abor!l de - Daniel ·Krleger - ODN. 

1963> _ PSD, . - - . Vagl1 do Senhor Pinto Ferreira. .. 

Ruy Carneiro - PSD. 

Lobão da Silve!ra ,- PSD. 

L'eite' Net.o· (23 de abril de 
P~D. 

IO~3) 

. Eurico Rezende' t23.4.63) - UDR. 
·(26:4.63) - P'1'B. ' 
,Nrigue~ra da Gama - PTB. 
Barl'OS Carvatho "- PTB. 
Mem . de Sá .-' PL. 
Mi&u.'Coulo \23.4:611): ..:. ~. 



• 

S) Projeto de Emenda li COl\s.\ 6U.estr.- pé,!d .. - PTB Y) Projeto de Emenda à Canso' Bezerra Net< - PTB 
_ o 6/62 I ArgeJl11ro de FlgueIredo - PTB . ... o I Edmundo Levi - PTB tituiçao n· . Eurico Rezende (23.4.63) _ UDN tltUlçaO n· 5/63 Argeffilro Figueiredo _ PTB 

. \AU~lEN'rA. PARA QUATRO O N\!- MUton Campo. - UDN (DISPÕE SõBRE O IMPOSTO DE' Melo Braga - PTB 
1\fERO DH REPRESENTANTES I Dan1el Krleger - UDN VENDAS E CONSIGN~'\Ç01~S I Euric" Rezende c23.4 631 - UD~ 
DOS ESTADOS E 00 JlISTRITO \ Josupl1at Mal'lllho - Sem Legen-w. I Aloysio de Carvalho - UDN 
]o"EDERAL NO SENADOt. AJoys.o de Carvalho - rL Designada em 31.5 63 Afon~o Arinos -- UDN 

I • Prorrogada até 15 12.64 pelo Re- i Josaphut Marinho - Relator 
E1ei'a em 13.962 ! V) Projeto de Emenda à Cons"",querimen" nu'''''!ero 1154"3 apro.\Sem ~~g€nda.. 
P 

d I IN U' ,-\I • AU1'ellQ VIanna - PTB 
ronog'a a: tituiçno n9 2/63 vado em 10.12.63 JúJ:o LeHe _ PR 

- ate 15.12.63 pelo Requerimento I (DUtEITO DE l~ROPRIEDAI)E) MembrOs - Partldos I -'-------
790~52. nprovado em 12.12.6,: 

_ a.té 15.1264- ?elc Re-que,lmeu:,o' DesIgnados Em 234.63 Jefferson di' Aguiar - PSD corflISSõES 
1.148-63. aprovado em 16.1263. I pro"ro"".' RUy CarneIro - PSD P '1>1 A l\TDNTâR"'S 1)1' 
Clt d m 23 4 63 . ~,. Lobão da SlIveira - PSD " UnU<, Ó ., 1', " 

omp e a a e '" _ ate" i5,12,64 pelo Requerimellto Wiló9n Gonçalves _ PSD. I INQUÉRiTO 
Membros - PartidOi. 11.151-63, a.provado em 10.12.63. Menezes Plmellte\ _ PSI) 

Jefferson de Asular _ PSD I Membros - partidos Leite Neto - PSD CRIADAS DE ACOnnO CO'" O 
RUy carneiro _ f'SD Jefferson de Aguiar - P~D Amaury S!lv,!l - P'l'-S AR'!,. 53 Il .. \ CO:-';ST1T{1ICi\O r..: 
Lobão da Silveira _ Relator Ruy Carneiro _ President,e - PSD 'Bezerra Net-o - PTB I O llRT. 149. AI.tNEA A, DO HE-

lSD -\- Lobão da Silve1ra _ PSD ••. Vaga do Sensdor Humberto G[jUEN'.l'O I:V'I'ERXO. 
Wilson Gonçalves (23 4 63) _ Wi!SO!1 Gonç9Jves - PSD Neder - PTB a •. -

PSP Menezes P~mentel _ PSD ArgemiJ'o ele Figue!fed'J _ PT!3 1·) Para ~purar a aqUlSir- ao , 
Mene.ze.s ...Pimentel _ PSD Heribaldo Vieira - Vice-Presjde.n~ Eurico Rezende - UDN I pelo Govôrno Federal, r~o:; 
Milton 6ampos -UDN lte - PSD Milton Cumpos - UU!q acêrvos d'" concessionária.:. 
Rcriba,ldo VieIra _ UDN' Amaury Silva _ P'I'B Damel K!':E'ger - UDN .... 
Jf'saphat Marinho - (23463) _ Bezerra Neto - PTB AJoys:o dI' Carv3fl1o - PL de sE·rviç\:'s públicos e a 

UDN I···.. Vf:gJ. do Senador Pin'o Fer- Josnphat 1i3I'i.n_llo - Se mLPgenda I . t - di" 
Daniel Krierr('r _ UD~ l'eira __ PTB7 unpor açpo e c lapas d! 
Eurico Re1en(~E.' - '':3463/ _ Vl-/ S~:vt.:o.i:re Pfrlcles - PTB Z) Projeto de ~"nel1da à Cons~ aço par~! a Cia Sider~'r~ 

ce~Prf'f,idente - ODN Artur VlrgiLo - P1'N -:- ... o 6 6 'c I' . ai 
.. , Va7Q, do Sen .. h.I.H Pinto FNreha Eur:co 'R~t.:;ncte 123.4 83) _ UDN titUlçao n· .' 3 g~ a \::J.clOn • 

Nozueira dn Gama - flTB João A?l'lp1no - UDN 
(234.631 - Pre-siaentc - PTB I Mílton c~m.pos - Relator - UDN 

Br.rros Carvalho _ PTB Josaphüt ~,' .. arÜ:hD - Sem Legenda Designada em 2 10.03 

Criada pela Resolução número 1 L 
de 19ü::l ass~n?<da pelO' ~.'mbOr l-':e.H}\) 

1 Ma~U!Rn e nHl!S 28 S2'nh::lres l::":rL:1· 
dOITJ .1lp:'t>.o,C':1,ao.a em 30 de ffi1J;C C:-:-
1!?63· . 

Mem de Sã - PL Aloysio de Carvalho - PL 
Júlio Leite (2:3 4 63' - PR I --

-- W) Projeto de Emenda à Cons-
T) Projeto de Emenda à Conso i tituicão n9 3/63 

tituicâo ,,9 7/62 ' • 
.\ • .\ (DISPÕE SõBllE' A ADMINISTRA-

(REVOGA A E~rnNDA CONSTITU- çil.O DO DISTRITO FEDERAL E 
CIO:-IAL N° 4. QUE iNSTiTUIU O IHATCRlA DA CO'lPETIlNe'A 
'SISTE1,'l1'.!. PAULAMENTAR DE PRIVATiVA DO SE~ADO). t.'t 
DOW;RNO E O ART. 61 DA CONS
TITUIÇ;,O FEDERAL. DE 18 DE 
SETBM:BRO DE 1946l. 

Eleita em 6,12 62. 

prorrogada; 
- até 15 12.63 pelo Requerimento 

'191-62. a.provado em 12.1262; 
- até 15.12.64 pelo Requerimento 

1.149-63 aprovada em 10,1263. 
lJompletada em 23.4.63. 

Membros - partidoos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
RUy Carneiro - f'SD 
Pedro Ludovico - PSD 
Wilson Gonçalves 123 4.63) 

PSD' 
Benedito Valladares - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
MiltOn campoo - ODN 
l:IeribaldQ Vtetrll ~ UDN 
EUrico Rezende t23_4.63) - ODN 
DaniE'J Kr1eger - UDN 
João Agripino 123 4 63} - UDN 
.Amaury Sirva. ~23 4 63) - PTB 
Nogueira dn Gama _ ?TE 
Sarros Carvalho _ PTB 
Mem de Sá - PL 
Raul Giuberti - PSP 

DeSignada em 2 5.63 
Prorrogada. até 15.12.64 pelo Re~ 

querlmento 1.152-63. a.provado em 10 
de dezembro de 1963. 

Membras _ pattiÓ()5 
Jefferson de Aguiar ..... PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira _ PSD 
WiLson GoncRlve.s - PSD 
Menezes Plrnentel _ PSD 
Leite Neto - PSD 
Amaury Silva - PTB 
Bezerra Neto _ PTB 

••• Vaga do Senador Pinto Fenetra 
- PTB 
••. Vaga do Senador Eduardo ca.. 
talão (Vice-Presidente) - PTB 
... vaga do Senador Eduardo As· 
smar _ PTB 

Eurico Rezende _ Pl'E':' -:1énte --
MUton Campos - UPN M~ 
Daniel Krieger - UDN ~~ 
Aloy.,10 de Carvalho - PL 
Josaoha·! Marinho _ Relatar 

Sem Legenda 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 4/63 

U) ProJ'eto de Emenda à Conso , (CONCEDE nlUNlDADES AOS 
I VEREADORES' 

tituição n
q 

1/63 I Designada em 20 5,63 
('l'RABAUJO [lE l\1UI.HERES E l\'fE~ Prorrogada até 15 12.64 'peJo Re# 

NOUES E TRAflAf.HO E1\1 IN~ querlmento número 1.153.63, sprova .. 
DUSTRlAS INSALUBRES). do em 10 12 63. 
Designada em 23.4.63 

Prorrogada até 15 12 64 pelo Re
querimento 1. 150~63. aprova.do em 10 
de dezembro de 1963. 

Membras - Parti<l>os 
Jefferson de Aguia..r - PSD 
RUy carneiro - PSD 
Lobão da: Silveira - PSD 
Wilson Gonçalves .:..-.. Rela'or 

PSD 
Mene-z.es P:mentel - !?SD 
Leite Neto _ PSD 
_<\maur:r Silva - PTB 
,:q~zel'r~ NeLo - vic~-Prestdent.e 

PTe 
,ragu do sen.ador Pln:o Ferre!ra 

_ PT~ 

Membros - partidos 
Jefferson de AgUiar _ PSD 
Ruy Carnelro - PSD 
Lobão da Silveira - PSD 
Wilson Gonçalves _ PSD 
Menez·es Pimentel _ PSD 
Leite Neto - PSD 
Amaury Sil\'B - PTB 
Ef'rerfa Neto - PTB 

.. , Vaga do Senador Pinto Ferre1re. 
_ P'rB 

Silvestre- PeriCles _ PTB 
Ada!berto Sena - PTB 
Eurico Rezende (234,63) 
Milton Campos - ODN 
João Agripino - UDN 
A!oYSlo de COJ'Vnlho - PL 

UON 

Josapha t ~lQ.rtr1ho - sem .Le,gen4& 

Prorroga,do até 15 12 64 Delo Re
querimen:o nÚlherO 1 15:':-6.3, aprova.
do em 10 12.63. 

Membros - Partidos 
Jefferson de Aguiar _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Wilson Gonçalves ~ PSD 
José Felic13nu - PSD 
Walfredo Gurgel - PSD 
Ar.gemiro de FigueIredo - PTIí 
Bezerra. Neto - ?TB 
Silvestre Péric1es - PTB 
Edmundo Levl - PT'B 
EuricO -Rezende - UDN 
Milton Campos _ trDN 
Aloysio de carvalho - UDN 
Afonso Arinos - UDN 
Josaphat M'al'inD"o _ Sem Legen~ 
Raul Giubcrti - pSP 
José Le!te - PR 

D~s~~n"Cdl em 31 de ma:o de 1~,'3 
_ Pr:':zo _ 1:!Q dU:'S, ti te 23 de .:., ~ 
tembro de 1963. 

prorrog'lda: 
_ Por mai.s 120 dias. em vi:" uc\e 

d!l. aprcv<1ção do Req~Crlm.?n;o ['.l-

I 
mero 65S~63. co Senhor spnndC1}' Ju;~o 
Agripino, tlfl s€.")fâo de 18 de se em· 
bro de 1963 /21 horas). 

\ ._ por mt.:\is um ano .em vlrt1ld( dtl 

I 
aprovacão do Reqüerimenf.o nú31""") 
1.173-63, do Senhor Senador Lflle 
Neto. na. sessão de 12 de cçzehlbro 
de 1963 

Mem~ros _ ParUd,os 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Le!te N ~to I Presidente! - PSD 
NelsoTl Maculan - PTB 
João Avrl-fJino IRelatoT! - UDN 

Z-1 Projeto de Emenda à JOSaphat Marinho - sem Legenda 

Constituição n9 7/63 i 2') Para apurar fatos aponta-
(TRANSFERf;NCIA PARA A HE-' dos da tribuna do Senado 

SERVA DO i\l1I .. (TAR DA ATJV4\ 
QUE SE C,\NDIDATAR A CARGO e outros. relacionado~ com 
ELETIVOl. 

Designada em 2.10,63 
prorrogada até 15.12.64 pelo Re

queriment.o número 1 156-63, aprova· 
do em 10 12 63 

irregularidades gr'aves E 

corrupção no Departamen. 
to de Correios e Telégrafo, 

Crh.d'êl p~la Reso\u~ão número 3~ 
de 1963, as8111adn pelo Senhor Jef~ 
ferson de Aguiar e mais 33 S~nhore: 
senadores nlpl'esen~ada na s,e.ssão dI:: 
30 de outubro de 1963). 

Membros _ pnrt\dos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
RUY carneiro - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
José Feliciano _ PSD 
Walfroo'Ü Gurgel - PSD Praro - ate o fim da sessão Ie-gis-
Argemiro de Figueire-do - PTB ~ativa õe 1963. 
Bezerra Nelo - PTB - tIl"\ d' (tê 15 de SlIvestre Pérlc1e.s _ PTB Prorrol!açao por <IV .UlS a 

março de 196-11 em vU'tude do Re-
Edmundo Lev1 - PTB ouel'imentc númerO 1.163-63 do Se-
Eurico Rezende - UDN iihor Senador Wil.son GonQalv('s-
Mllton Campos - UDN aprovado na sessão de 10 de dezem-
Aloys.o de. carvalho - PL bro de 19Q:I 121 30) 
Afonso Armos - UDN d I Designação em 6 de dezembro de 
Josaphat MarInho - Sem Legen a 1963 ~ -f'" 

Júl10 Leite - PR \ Mêmbros ,11' _ partidos 
• -- 'lu Jefferson de Aguiar - PSD 

Z-2 PrOjeto de Emenda .l,. Leite Neto':" PSD 
Constituição "q 8/63 At(~1v FonWna - PSD 

__ Wilson Gou(alves - presidente 
'AUTONO~IlA DOS ~IUNlCIPIO&; PSD 

eslgnada em 22, 10.63 

Prorrogada. até 15.12.64 pelo RE .. 
querimento nümero 1.157-63. apro'í-'2, 
do em 10,12,63. 

Membros' - partidos 
Jefferson de AguIar - PSD 
RUy Camelro - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Jo.~ .. Felfc1ano - PSD 
Loblo <d1\ 'sil ..... -e1r;:1 - :PSD 

Artur VírgülO - PTB 
Bezerra Neto 18,11.63 - Vlce~Pre ... 

s1dente - PTB 
Meno Braga - PTB 
João Agripm,O - UDN 
Daniel Krleger - UDN 
EUrico- Rezende <23 4 63) _ UDN 
Aurél!o Vianna - PSB 

'Secretárlo: Auxiliar Le~islaUvo. 
Pt.·9. J Ney PaSSM Dantas. 

I Reuniões: •.•••••••• , ............. .. 
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ES"-fADOS UNIDOS DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Ai\'O XIX - N.- 39 C,APITAL FF..DEltAI~ TERÇA-FEIRA, 25 nE FEVEUEIRO DF. Ift&l 

. .- -
~SENADO FEDERAL 

l' SESSAO LEGISLATiVA ORD I:I/AHIA, 0,\ f,· LEGISLATCnA 

"TA DA 34' REUlllÁO, EM 24 eru Recife, em 12 d. mfU'ço de 1~62"1 Mat!"" (Líder do Bloco da. P.q,u,,,,,, I nador 'V.sconcel.. Tôrrcs 'Ol1Clta 
. E FEVERE1RO DE 1964 tendo Pareceres 1avora~~s sob náme- RfP·€~·:·:h'c\-~~e.!, -SCi:c:.t<1'll Ul'lf€1.1C.:.> traru:crição dOS Anais (lO Senado da 

,0 . r~ ;,~:. ~8~O, 801, e 202, _de 1963, .~ nos. ~rmos ~d~ .~l'tigO ~26, n" 5~~, dO! c:?!\(). p~l~. Qaal o ~eullor pres~den~ 
PREsmt::NClA .no SR. ADAL- COl!: . ..,--,-- "'_' de cr)1~sttlUU}ao e Ju.sttça.p=tegm~ento ttlLf:.TJO, p •. «--n o Pr1:J)e .... o de da Repuollca conV1dou o Preslden"e 

SEltTO S};N.-\. 1ds Rclaçoes E:rtenol'ss; de t:ftucaçdv ~ Decret-o LeglSlatjvo n.~ 44, de 1963· que 1I da Rt'l)úbllca. p'ranc~a para. vista-r 
.e C.,Uma e de Fmun~'.2s. . co'!\.::1e nnisthl e[)s m~m-orO:~ dn .F'o;-- I Q ,Bfa.::,H, e da fe3pf:-CtJsa re~po.:ta. 

As 15 horas a.~~anl-8e {Jre.:en-' 2 ça Pol.cial do Rio Grande .:tQ !'~()rte. 
tes os S!\S. SCnW01't.f.: ! 9 

Votação. en1 s·:ogur..do turno, do -Pro- ti 
Jeto de Le! do Senado 119 4, de 1960, I votllçao, em turno úa~co . .::lo Re AnJ.,lbert.o Sena. 

O;,CQ.r P-as...~. 

Joo.quiIl1 P" er· 

que auto.'lza o PO<lI:!' ExecutIVO a e;lJ-1 \'C~RÇOO, em priraClro ntTUC, do: quenn~en\.,Q tl~ 3, oe 19ê4., pelQ QI.l::\J oS 
<" Clr ~eio.l) ·~omemoratlros do elnqüen- Projeto de J~el do 8enadó, nO 63, de I Bc,J1ore;" s-en!.ldoreS Vasconcelos TÔJ;a. 

jJi,.na.lU da fUi1Ç<.!O ~:la P,i.'Cl-.':Z":o. do "A1.fl~63 t:e .au:tc.ria do sen~ür ~enador rf..3 (Líder da MaiOl'ia em ey.ercício). 
t.o SOltUIÔeG", to.;.ndo Parecer n? 855 Ar!ll..lr Vlr~U'()) que d:''5pae ;$'oore in .;3ig:.'fredo Pa·c.bt'co fl.l4Pf àa PSDf 
d", 1963, da Ol)lllÜ.,sào de Redação I denização a ser concedida, em C$.20 ,:-m eXfl'1:!!t::cn e AurrEG Vianna {Lldcf 

lI.'Ienez~ pimentel. 

Yfalfredo Gurgel. 

Jo;;'o Agripino. 

Ermfr!-o de Moraes. 
Josaphat ~1arinho. 

Aurélio Vial.iUa. 

Nogueira da Gil~na. 

Eezerra Neto. 
Adillpha Frm·,c':>. 

Melo Braga. 

(. '!do rc-daç(.o do n:ncidQ t' ....... j de rlOx!s3.o do contl..-J de u·d.Q.uh-ú ao B.oco das p~uena5 RepresenUl--
l~ turno. :sem justa ~::w.5a, antes do Lm.preg-vdo çêeE em ex!!rclcio) .solicitam urgênc ... a., 

3 :'or41 .. et.ar Q penodo de doze mei5e~ nos térmos do artigo 326, n.9 5-C, do 
de 'viço, e. dá outras providência.<; f'~gnnento Interno, para o Projeto de 

Vota".10, em turno único do - .')_ 
j;;.to de Of;'cn:w Leglsiatiro' nO 40 de tendo pareceres so~ o~ ns., 7-13 e 7~ L,e. da. Câmara. nQ 127, de 1963. que 
1 ·Ô3 o 1 A· de' de 1963, das ComJ.&,oes oe: COnstl· d13pOe sóbt·c a remuneraçao de pro--
.~ , r gU1i"\-tlO a amam dos Depu-.. ! 
tado-s tu.'! 7-A; de 1963 na tUH;.:O e J::"_.;a, fa\'oT<h'€'l com fi ·tssiO~1:l15 diplomados em Engenhana, 

) .' Casa doei emenda que oferece de n.Q. l-CJ, e doe Al'qult.etura e em Ag!Q.nomw.. 
'" _ :1Il qt<e aprova ti, C n - . _ . . _ o vençae: Leg:. "açao ..... oe ". tu Jo:·avel ao proje-
un!c~ sobre Entorp2-centes, assinada. to e à e:nendo. da Comissão de cons~) 10 
em " ova York, a 30 de março de 1961'j ijitu; ão e Justiça • - ,.. . 
tendo Pareceres, sob ris. 806 a 808. de ç. Vo,.açao, em pwnelIo tu!:,!:o, d() pro .. 

. ~jS3, d.a,') Coml.'.3sÕes de: C01lstituiçao '1 ~eto .d: Lei do. Sena.ao, n!;l 13~ de ., 
1,- JustIça, 'pela const.irucionalidade ( .. 963, t,e autorIa do Senhor ::;.enador 

Me.m de Sá -. 15. 

o SR. PRESIDENTE: 

A lista de' presença. acus[', () com~ 
JHl-I'E'.:!~mento de 15 8rs. Senrtdores 
Não há númerQ suficlm.te pa.ra aber~ 
tura da. sei'são .... 

Vou encerllr a prei..:ente reuDlão, 
{le,'i.ig'nando p3.'l'a a próxima. se.s.são, ti. 

seguinte 

ORDEM· DO DIl. 

Scs.:-.ão de 25 de fevereiro de 19ô! 

Votação 

1 

V0~açãc. em turno ÚnICO, ao 1:'fO_ 

.~lrtàicidade; Relações Exteriores, fa- Votação, em turno único, do Pro- Marti!lS Júnior que Qutoriza o Poder 
vorá\'el e saúde, favorá' .. e1. jeto de -,ecreto Leg~,<3.tlvo n9· 14. de F,x{'cutivo a emItir se~os comemora ti-

4 

1963 (llQ 5-B, de 1963. "a Cámal'al VOs tio centenál'io da A~socia.ção Co .. 
que aprov-3. us textos _da. Convenção mercial do pará, tendo parecel'~ fa

,r-ela1:'.va a lll'ote<;ã.~ dos t ' .. oaU1<l,dO. VOl'áVelS .§Qb OS 11.'1. 758'e 759, de 1963, 
VOl\.-H;ao, em turno unico, do pro-\ de' - d C "t·· J 'e' d C' .' res contra radiações ionizantes, ad-o- as omJ.S.Soes e onSl>1 lUçao e u.s-

J ~O ae --.-Jel a atl.H!'a ll" lI:! '- y~ tiça f': de Finanç..1s .. 
( o n """'8 B 61 C' d' , -) ta..da pela Conferência Internacional 
\11.· ~.TV - - ,na asa· e otlO'em j 

I;> do Trabalh ... em Genebra, e dá Con-
:;.ue reve_ te ao s:;.rnço Ativo do Exél'- ã . - . 1 d C . venç o .... n.ra rensao parela as Jon~ 
Cl~ I} Tene.üe Coronel Rubens RibeL -'.:l t ~ 1 C 

I 
vencoes Suo suas pe.oa mÓ'.sma 0\1-

ro do~ Santos, ~ dá out.ras pl'ovidên- ferê-~cia: tendo 
cias tendo PG-'receres _ favorâ-veis sob ,. 

ú' • 885 d' 1°63 d· Pareceres favorávcls, sob numero;: 
0<; flS. L~ e ,e" as Ca:nlS~ 

sões de Segurança Nacional e de Fi-" 842, 843, 844 e 845, de 1963, das Co 
nancas m1&ôes 

- - 5 - de Constituição e JtLstiça; 

11 

votação, em turno único, do E'ro.. 
jeco d., RC30lução nQ 1, ele 1964, de 
autoria· da Comissão Diretora, qUE 
apreenta a Taqulgrafa-Revisora.. AI. 
cinda Trivclino, no cargo de Diretora 

jet·o de DcC'!'eto Leg·islativo uI.} 29 de \' l' t . I v aç .0, em ·urno único, do Re~ 
1003 (u.o 23-A~3, ~1R Casa .de orIgem) qucl'imento 1l.9 1.2{}S. de 1963. pelo 

_ de Leglslaçéio Social,' 
_ de Relações Exteriores; e I 

PL~l, do QUadro da secretaria do Se-
liado ,Ji!edel'aI. 

12 . 

quo :.·vva O Acôrcto. Bá.<>lC() de Co~ jC.Ial o Sellhores Senadores Artur - de Saude. 
operil:- J Têcnica. entre .os l::stados VirglliO

S 
,'Lfdct·, do PTB).- Barros CIU'~ VotaçãO. em turno únIco, do Reque~ 

Unido.s d·o. Brasil e Israel, concltrido va.lho (Lfdé1' <kt MaiorIa) d: Uno de ,rlmento n9 4, de 1964, em que o Se-

.. 

Votação, ~m turno ú . .'11oo, do pr().o 
jCto de D~teto·Lfg1s1attv() n\t ill d( 
1003, originário da Câmara ~.oa Depu .. 
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tados (n.~ 167·A.{i2, na Casa de ori .. 
gem) G.'Ue aprova o texto do Acõrdo I 
que institui o Centro Latino·Ampn

,cano de Fl.sica,- assinado pelo Brasil 
e vários paises, no Rio de Janeiro, a 
26 de março de 1962, tendo Parece 
res favoráveis sob l!s.: 819, 820, 82~ 

e 822, de 1963, dos Comissõe,s: de 
Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura., do Relações Exteriores e de 
F'inança.s,-

13 
Votação, em tW'no umco. (la i't,,_ 

4uerimento D.9 6, de 1964, pP.lo qual o 
Senhor S~mador Melo Braga. ~ollcita 
a transcrição nos Anais do senado da 
declaração feita pelo' General Albhl0 
Sil~, presidente da petrobrâ,s .S.A., 
C!m caráter oficial e pUblicada em ~6 J 

oe janeiro do ano em curso. . 
14 

Votação, em turno único, ào 0."-
. QUerimento 09 7, ,de 1964, pelo q'w; 

o Senhor Senador Melo Braga .50;1 
cita a transcrição, nOs Anais "lo Se-

J :ATA DAS COMlSSõES 

'. Comissão de Redar,ão 
EXPEDIENTE 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

L CIFtIiTOA -GERAL 

ALeERTO DE BRITO PEREIRA 
Ex'rRAORDINARlA) • 

CHEP. 00 8liAVIÇO DE PUBLICAÇÕES 

MURILO FERREIRA ALVES 

\ 

(CONYOCAÇAO 

As quinze horas do dia vinte e 1\1\)'18 
Ct-lEI'"E DA Sltç.l.o 06 RECAÇÃO do mês de janeiro do ano de mIl no .. 
FLORIANO GUIMARÃES vecentos e .essenta e quatro (Convo-

cação -Extraordinária), reune-se ao 
Comissão de Redação ,sob a presidên ... 
cia do Se~hor Senador-Dix Huit lli) .. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

SEÇÃO n 

Impresso nas oficinas do Depet1ameot,o de Imj::rense Nacional 

BRASÍLIA 

ASSINATURAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES 

Capital e Interior 

SemesU'e •••••••••• , Cr$ 

FUNCIONARIOS 

sado. Presidente, presentes os Senho_ 
res -Padre Calazans e Lobão Un SU"! 
veira'. 

. D~i~am de comparecer, por motivo 
Justlf1cado. os· Senhores Senadores 
Sebaqtião Archer Walfredo Gurgel • 
Júlio Leite. ' , 

E' lida e aprovada a última ata da. 

I sessão legislativa ordinária do ano de 
1963, ' 

39,00 A ComiEsão nproVa os pareceres ém . 

Cr$ 

Capital e Interior 

50;00 S~mestre •••••• _.. •• Cr$ 

96,00 Ano ,............... Cr$ 
que o Senhor Senador Padre Cala.. 

76,00 zans 'ap're~enta.o/i seguintes redaçõe.s: nado, de entrevisto. do General Albi- Ano ••••••••••••••• 6-

no Silva, Presidente da ;Pet.robrás S. A. ' 
pUblica-da em 25 de Janeiro do ano! Exterior Exterior a) redação do vencido em primeir3 
em curso. ! I 'Ano •• _ ••••••• o" .,. Cr$ 136,00 Ano •••••••••••••••• Cr$ t0800 I t.urno do Projeto de Lei ti) Senadl 

I . I nQ :4, de 1963, que dá nOV,\ denomi. 
Está encerrida a sessão: _ . I naçao aos cargos isolados, de provi_ 

(Levanta~se a, Sessáo us 1,6\ _ EXCI1tuadas ás para o exterior, que serão Sempre anuais, as mento ef~~vo: .do Quadro p;rmanen_ 
horas e 10 minutos). assinaturas poder-se-ão -tomar, em qualquer época. por seis meses te do MInIStérIO das Relaçoes Exte: 

ou um ano. .rlores. de "Ministros para Assuntos 
. _ Econõmi,co<;;"; 

SECRETARIA - A fim de possibilitar a remeSSa de valores acompanhados de 
'à I 

~ b} redação final do projeto de De-DO SENADO FEDERAL esclarecimentos quanto sua ap icaçao, solicitamos dêem preferência. ereto Legislativo n' 36, de 1963 (nú~ 
à remessa por meio de chequo ou vale postal, emitidos a favor do_ 

Atos do Diretor Geral ' Tcisoureiro dó Departamento de Imprensa Nacional. mero 13-A-63, !la Câmara dos Depu
tados), que aprova -o texto da Con_ 

PORTARIA NQ 10' DE 24 DE - Os. suplementes 'às edições dos órgãos oficiais 'serão fornecidos venção relativa à tdaca L'1ternacional 
FEVEREIRO DE 1964 aos assinantes SOmente mediante solicitação. ~. de Publicações, adotada pela Confe_ 

O Diretor Geral, nos têrmos do ar-' - O custo do número atrasado se rã acrescido de Cr$ 0,10 e, por rência Geral da Organização das Na-
tigo 207, letra.a da Resolução nÚn1e-' exercício decorx:,ido. cobrar_se-ão mais Cr$ 0,50 ~ções Unidas para a Educação, a Ci-
ro 6-60 resolVe repreender severa- ência e a Cultura, em Sua décima. 
mente o Auxiliar tie Portaria, PL-10, ---.-------- ------- ses,5llo, celebrada em paris, de 4 dI 
Jorge Foutoura MaCedo em virtude PORTARIA N9 11 DE 24 DE \ funções de Chefe da Seção de Apa- n0.remt:Jro a 5 de dezembro de 1958. 
de haver faltado ao trabalho, 24 dias FEVEREIRO DE 1964 nhamento e Decifração da Diretoria Nada mais hàvendo que tratar. dá-
consecuti"os, sem motivo justificado. O Diretor Geral, no uso de sua.'; da-Taqu:grafla. se por encerrada a reunião, lavl'andll 
~ecretaria do Senado Federal, em atnbuições resolve designar Francis~ I Secretaria do Senado Federal, em eu. Sarah Abrahão, Secretária, a pl'e
:l4de fevereiro de 1964. - Evandro co Rodrlgues Soares Pereira, Taqu1- 24 de revelara de 1964. - Etandro sente at.a, que uma vez aprovada. se
Mendes vt.t~na~ Diretor-Geral. gr~-ra·.Revb('r. PL·2, DlHa eXClcer 8.51 Mende3 Vtanlza. Dnetol-Geral. I rá ~~inada pelo Senhor presidente. 
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COMISSõES PERMANE:~TES 

AGRICULTURA (7 M~mbros) 
Titulures 

(t'l.lgn:o Ba·nos 
1 VJce.Presidente) 

José Fellciano 
:-felson Maculan llicenclad,) 
Dix~HUlt Rosadc 
RaUl Giubert 
l.opes da Co~la 
A.môn1o Carlos 

part'do, I 
PSD 

PSD 
l"fil 
PTB 
prB 
UDN 
tJUN 

Suplentes 

1. Attílio FontanA. 

2. Pedro Ludovlco 
1. Aarão Stembfuch 
2. Vago 
3. Vago 
1. Daniel Krieger 
2_ João Agripino 

(Em 12 de dcze mbro de 1963) 

Secre~á.T:o. Auxiliar LegiSlativo, PL~9, José Ney 
ReunlÔLt· Quartas-fei:as às 16,00 horas. 

Nota: Vaga a Presidência. 

Passos Dantaa. 

CONSTlTUIÇÃQ E JUSTiÇA (11 membro$) 

i í ~r!tularcs 
} Vlctorm'll Freire 
Lobão da SilveIra 
Slgefredo Pachee< 
Wilson Gonçalves 
Lf'~te Neto 
Arg. 'de Figueiredo 

Bezerra Neto 
D1x .. Huit. Rosado 

FINANÇAS (15 Membros) 

<PrC$,) 

P'I."" 1-J5 

. P=ilJ 
,11.'"31') 
PoO 

PUI 
PTB 

$up,entes 

1 JO:é GUlcnIia d 
EU';,,!j.1:o B..tt ro~ 

3 Menezes P ·m .. 'nt..;[ 
4; Att lho l<'ontJ.na 
5. Pedro Ludov\C'o 
1. Nelfion t\·lacuJB.n 

Illcenclado' 
2 Lmo de Mat::-s 
3, Amaury Sllva 

/ licenciaoo, 
Pessoa de QueirOZ p'Ia 4. AurelIo VIanlla 1 Ed I.tlV1 
José Ermirl0 PTB (; Antômo Juca 2 Mel... ,U . .1,:a 
DameJ Krieger fVice-Pre.s) t)!}~ 1. \tJoJpho PrJ)n~o 
Dlnarte Mariz Ol1.~ 2 Eurlc:l Rezende 
lrineu Boanhausen UL>:-;t 3. Jo."iO AgrIpino 

Titulares 

Jefferson de A.guiar 
~Ily CarneirO 

partldw 

P:;;D 
PdD 
PÔO 
P6D 

Suplent .. substitutos Mero de Sá p~ 1. A10}'Sl<J de CUfvaIrJo l
Lopes da COSta UDN 4. Milton Campo~ 

:..obão da Silvem~, 
Wilson OOnçalvea 

1. Meneze3 Ptmentel 
2_ Leite NetQ 
3, Benedito valladare.s 
" AarA-o Steinbruch 

... Secretáno; Auxiliar LtglJilllUvo. PL-I0, Cld Brugger. 
. Reuniõu: Quartas-·feLras às 10,00 b'ras. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 
Tttulllres P!1I' .. ,.:!US SUplenlp.3 Vice .. Pre.sldente) 

Josaphat Marinho 
~aury Silva. (licenctado) 
Sezerra Neto 

PSD 
J:>l13 
PTB 
P-fB 
UDN 
l,lON 
UDN 

MelO Brai? ·Ruy Carueiro IVice-Pres.) P~[) 1. Letlt Neto 
Walfrecto Gurge1 ftBD <!: Lobão da Sllve!ra 

5. Heribaldo Vle.ira 
1, Arg, FigueiredO 

\rlpr Virg!Uo 
Uoys1o de Carvalho 
l:Ur1co Rezende 
>fllton Oampo. !I:>rC3!dent. 

2. SilvIo Péricle.s 
3. Edmundo L.vi 
1, Afonso ArinJ).\c 
2 Da.niel Kneger. 
3, João Agdipino 

Secretâ,r;o; onctal Leg1.slatlvo, PL~8, Ronaldo Ferreira 013.1 •. 
Reuniõ~: Quartas-felras/ à& 16,00 horas. 

Tltulares Oiret.oJra 

~uro Moura Andrade Preso PSD 
JarnUo Nogueira da Gama PTB 
~ui Palmeira UDN 
:lllberto Marinho fSO 
~da.lberto Sena PTB 
Jattele Pinheiro P'l'!'I 
Joaqmm Parente VDN 
Juido Mondln PSD 
{asconceIOS- Torrea PTB 

Secretária: Dr, Evandro Mendes Vianna, DlretorGeral. 
!Reulllõ",s~ Qua.rta~telrn-5 As 10 hora:s. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membro$) 
Ti';ülarea part.it1o.s Suplentes 

\lenezc.s Pimentel PSO I. F@.inyo Muller 
:Jedro LudoVICO íVtce~Pres.) PS1> 2. 1!.ugênio BarrOt. 
... lno de Matos IPre.<Jldente) PSD J Heríbaldo Vieira 
)scar Passos PT'B 1. Aarão StcinbrUcQ 
Jix-Hult Rosa.dO P'l'B:I. Antônio JucA-
)ln,rte MarIz tJDN 1. Lopes da Costa 
;;umo Rezende UON 2. ZacarlM de A"umpç~ 

Secretaria .. Oficial LegislativO, PL·3, Ju.11eta I:tlbelr odos Santoa. 
Relmtôes~ Qulnta.sfeiraa às 10 boras. 

ECONOMIA (9 Membros) 

'Titulares 'PRL'tt.10S Suplentea 

~ilinto Muller (Presidente) PSD 1. Jefferson de Aguiar 
~ugnio Bru'ros PSD 2, Sigefredo Pacheco 
\ttillo Fontana PSD 3. Sebastião' Archer 
rosé Gulomard Ps.o 4. Josaphat Marinho 
rosê Ermlrto (Vice~Pres.) PTB 1. OScar PassOB 
qelson Maculan (licenciado) PTB 2 Bezerra Neto 
rúll0 Leite PTB 3. MeJo Braga 
\dolphO Franco UDN 1, ,ll1lé Câ.ndià 
Apes da. Costa 'tlDN 2, Zncarlas de A.$sumpç{to 

SecretárIO: Auxiliar Legislattvo, PL·I0, Cid Brugger. 
Reuniôt..S, fêrças·felra6 àS 16,00 horas. 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros) 
Titulares partidos ( Suplentes 

\ienezes Phnentel (pres.) PSD 1. Benedieto val1adare. 
Nal!redo Gurgcl PSO 2. S1getredo pacheco 
~essoa de Queiroz PTB 1. Vago 
!\.ma.ury Silva. (licenciado) PTB a. VagO 
rntônto Ca.rlos O.DN 1. Adolpho Franco 
~edro oalaza"" (Vice-Pres.) UDN R. MIlton Oampos 
\fem de Sá UDN 3. Arnon d. Melo 

Secretárla: Oficial Legislativo. PL-'7. Ver .. de Alva.-rcnsa Ma..tr.~:· 
~unlil"!i: Qu~rl.-tolr ... !lo 1;.00 hor .... 

'1, 

JOSé OUl0mard ~I$D 3 Eugenio Barros 
Raul Giubertl P~l.) 4 Júlio Leite 
Viva-Ido Lima fPre4.) F"l"'B 1. Aurélio Vianna 
Amaury Silva ntcenciajo) f"'rB 2 pessoa de Qtit!I~O'Z 
Heribaldo Vleirá UU!\' 3. AnLõlUo Juca 
EurICO Rezende f) [)~ 1. Lope,s da Cüsla 
Antônio Carlo.s U .. )N 2. Zacarias de Assumpçflo 

SecreHmn: Oficlol L!>gi;,:la!.ivo, .rL··1, Ve:a 'de Alvore-I!i;t3 ~i.l.a!j'a. 
Reuniões; QUllltas·felrlloS as 16,00 ron'\s.' 

POlíGONO DAS S~CAS -( 7 Membros) 
TItulares 

Wil60n Gcnçalves 
Ruy CarneIro fPr~,' 
(Jlx·Huit ROSadO 
Heribllldo Vle1..r1l. 
,!Q,5ê CândIdo 
AtlreiJo \flana IVice~Pr~s.), 
D;narLe Mariz 

SUplf'LLe. 

Sls:efred~ pactte ... 'O 

Lt'iU Neto '. 
M~,em!1'O dI' (o'lguetreC!.o 
fi moo ete Melo 
JúJio ume 
Jo;lo Agnp,l1o 
Lopes da Coota. 

SecretAr1u. AUXiliar Legislativo PI:.·9. J. Ney Pú~os l.)u.nLaJ. 
Reuntões' Quíntas-teiras às. 16.(}o· horas. 

-REDAÇAO (5 Membros) 
} T1tulare.! 

Waltredo GUl'gel 
Seba03t.lão Archer 

1 
D1.X- Hu1t R,:>sa.do- rPre.s. l 
Padre Calazan,s I \riee-Pre~.) 
Jú.lio Leite 

PM~WOS 

p:;u 
f':$D 
?lB 
lJD~ 
UDN 

Stlplent.ca 

1 LobAo da Silveira 
2 Jose FelicWDO 
1. Herlbaldo VIeira 
1 João Agrtp1110 
2. pos~phat MarInho 

Secretaria: Oncla! l..egtslat1vo. PL .. S, Sarah Aoiahâo. 
H.eulllôes': rrças-feu'B:& M 16.00 horas, 

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membros) 
Titulares partIdoS SljplCntes 

Benedicto Va11adar~ PSD I Menezes Pi.mentel 
Fllimo' MuDer P5·D 2, Ruy OanJelrO 
Jeffersón dI. Agc.~at" (p~·es., P8D 3 José GUlomard 
Aarão Stembrucb PSD 4, Vlctorino F'~'elre 
Pessoa de Queu·oz. (Vlce~Pres J p'!'B 1. Al'gemlTo de f'iguetL'edO 
VlValdo L1ma. p'rn 2 AntôlO Jusà 
Oscar Passos P,(,B 3 Vago 
AntoniO Carlos UUN I. Dantel Krteger 
JOsé CândIdo UON 2. EuriCO Rezende' 
Padre Cahtz.lUI UDN 3. João AgrlpinG 
Arnon de Melo UDN 4,. Mem de Sá 

Seeret9_flo: O!ic~a.l Wgls1ativo, PL-6, J, B, CasteJon Branco.""' 
'Reuniões. QuintQ6-felras àIS 15,00 horas. 

SAúDE (5 Membros) 
TItul.,. .... &uplentea 

pedro LudOVioo p::f"tJ 1. Eugênio Ba.rr~ 
Slgefredo Paeheco ?SO 2. Waufredo GurgeJ 
DiJ:-Hult RooadO lV1oe~Pr .. ) PTll. 1. AntÕlll. Jucá 
Lopes d. Oosta lpl' ... ldente) [)DN I OtnO'te Mariz 
Miguel Couto PSP 1. Raul G!uberU 

Secret4rlo: At..xlllar Legislativo PL-IO_ Eduru-do Ru1 aarboaa. 
Reunl .. ; Qulnl .. -ietr .. às 1 •• 00 lIor". 
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SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
PaÜidos 

PSO 
PSD 
PTB 
PTB 
(iON 
(iD!'! 
PSP 

nhar Senador Sigefredo pacheco, mero 1.158-63. do Sr. Senador An'ó
aprovado em 15 de _ dezembro de nia Jucá. aprovado em 10 de jezp.:n .. 

Titulares suplentc.'J 

1. Ruy carnelro 
1963. bro de 1963. 

.José Quiomal'd 
Victorino Freire 

'Oscar Pa.s.sas 
Silvestre Pericles (Vice~res.) 
Il-ineu Boanhausen 
Zarcahls de Assumpção

J 
(pres.) 

Raul G iuberti 

2, Attilio Fontana 
1. Dix·Huit Rosado 
2. vago 
1. Adolpbo Franco 
2. Eu:ieo Rezende 
1. Miguel Cou to 

secretâri(l: Oficial Legislativo, PL-8, Alexandre PfElender. 
,R.euniõrs: QUintas~feil'as às 17,00 horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Mémbros) 
Titulares suplentes 

Membros (5) _ PartidoS 

José Feliciano - PSO. 
Slgefreclo Pacheco (VicoPl'.) 

PSD. \ 
JOsé El'mirio (Pl'esidente) - P'tB. 
LOpes da Costa - UDN. 

. Aurélio Vianna (Relator) - PSD. 
Sec~etário: AuxilIar Leglsla~lVo. 

PLwlG. Alexarldre Marques de Albu
querque Me110. 

Reuniões: 2:).s e 43 5 feiras às 14 
horas. 

Membros (5) -:' Partidos 
José Feliciano - PSD. 
RUy Carneiro - FSD. 
Allt-:-ônio Jucá - PTB. 
Padre Calazans - UDN. 
Josaphat Mal'inho. - SI.legcnda. 

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

Leite Neto eVice-Pres.) 
Sigefredo Pacheco 
Silvestre Pêricles IPl'és.) 
Nelson Maculan \licenCiado) 
An~ônio Carlos 

Panidos 
PôD 
P:3D 
PTB 
·PTB 
\JD~ 
UDN 

1. Vrcoorino Freire 
2. Bened:cto VaJladares 
1. E!dmundo Levi 
2. AntôniO Jucá 

E>. Para efetuar o levantamen- Cl'io.da por' iniciativa da Câmara. 
to da PRODUÇÃO MINERAL dos DepuLados aprovada pelO Senado . jem 1121963. 

1. Dinarte Mariz DO PAfS e estudar os meIOs b (18 P t d . ..' Mem 1'OS ) ar 1 os 
capazes de possibilitar a Padre calazans. 

A}::>,YS10 cte. Canalho PL 
2. hOpes/Costa 
L,Me ~de Sá sua industriaHzação ~ Senadores: . 

Wilson Gonçalves -.. PSlJ. Dec~etãrl(l: Auxiliar Legislativo, PL~9, J. Ney PassOS Dantas. 
Reuniôes: Quart8..§-felras às 16,OG horas. 

1RANSPÓRTES, COMUNICAÇõES E OBRAS POBLlCAS 

(5 'M~mbros) 
• 

Titulares pal't.idos Suplentes 

.JOSé Fehciano (Pres.) r"!:)D _1. Jefferson de Aguiar 
Sebastião Arche: PdD 2. Filinto Muller 
Bezerra' Neto PTB 1. Silvestre Péricles 
Lino de Matos _ 'PTB 2. Miguel Couto 
IriI1eu B:Jç.nhausen·(Vice~Pres.) ui.JN 1. zac~rlas de .1\~Uf11pç~·o 

Secl'etál"c: Oficial Le~'ishüivo, PL~8. Alexandre pfaender. 
Reuniões: Quartas-fel':as às 16.00 horas. 

-' -
'. COMISSõES ESPECIAIS 

A) Para Revisão d~ Projeto quel 
define e regula a PROTE
ç~O AO DIREITO DO AU
TOR 

Criada em virtude do Requeri.mento 
n? 48Q~62. do Sr. Senador :.\1i1wn 

. Campos~ aprovado em 20 de jane;ro 

Wilson Gonçalves. - PSD. 
Arthur Vírgiho - PTIL 
Edm undo Levi ~ PTB \ 
Adolpho Franço - UDN. 
Eurico Rezende l Vtceprootdente) ,_ 

UDN. 
JosaphaC Marinho '- S;legoen:1a. 
SecretárIO: Oficial. LCg1Slat.:VO, 

PL~(j, J. B. Castejon Branco. ' 

Criada em virtude do Reqtlel'lmen~ 
to n" 665~63, do Sr. Senador" rué 
Ermirio, aprovadO na Sessão de 18 de 
setembro de 1963 .. 

Designada em 19 de setembro de 
1963. 

pro:rogada eIll virtude do Reque
r;mento n Q 1.159-63, do Sr. SenJ·!j\}l' 
)"-l1ttun campos,' ap'ovado na sessão 
rte 10 de ·dezembro de 1963. 

.Membros (9) - Partidos 

Jose Feliclano: -'- PSD. 
_-\tulto Fontana - PSD. 
EugénlO BarrOS. - PSD. 
J'Jse Ermil'io melator) ~ !.'TB. 
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga - PTB. 
Lopes da costa - UDN. 
Milton Campos lP:esldenteJ 

UD~. 
JúliO Leit~ (VlceP!'.) - PR.. 
Secretáno: Auxiliar Legi.'i::lltivo 

PL-lO Alexandre Marques de 'u:Ju~ 
querque Mello. 

I{eunlües: 31}.s feiras às 16 hOrP..s. 

de 1962.' F) 
Designada' em 22 de novmoro de C) Par" o €'5tudo dos efeitos 

Para estudar a situação' dos 
TRANSPORTES MARiTI
MOS E FERROVIÁRIOS 

1962. da INFLAÇÃO E DA POLlTI-
prorrogada até 15 de dezembro de CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 

1963 em virtude do RequerimentQ DU~ SõBRE AS EMPRê'.SAS PRI~ Criada em vIrtude do Requel'l1ne:)-
merO 793-62, up-::ovado em 12 de de- to oI? 752~()3) d3 Sr. Senador J'j~e 
zembra de 1962. VADAS I Ermírio, aprovo.do na sessão de 13 de 
. C-;)n:\ptetada. em·4. de janeiro de novembro de ~963. 

1963, com a deSIgnação dos Senl1vres C' ti . d 
Senadores vasconcelos. Tol'l'es e na a em vu·tu e do Requerime-n- . Designada em 13' de novembro de 

to n 9 531~63. do 81'. Senador Gouvesj . 
Edmundo Levi. Vieira, a,provado .na sessão de 2 de r963. 

prorrogada até 15 de dezembro de agõSto de 1963. I Pl':lrrogada até 15 de dezembró de 
1004 em virtude do Requerimento nú- Designada em a de agôsto de H163. 1964, em virtude do Requerlffit:.np.o 
mero 1.193-63, do Sr. Senado~ Me[1.e- n9 1.162-63. do Sr. Senador Jul:o 
zes Pimentel. ap·:ovado em 15 ,ie C1e.. Prorrogada em virtude do Requel'i~ I Le'ite, aprovado em 10 de dezemo;'O 
zembro de 1963. menta nQ 1.161, de 1963. d,o Sen:1or de 1962. 

Senador AttillO Fontana. apNvajo .. 
Membros (7) - PartiQ,OS 

Gilberto Marinho - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD. 
lIeribaldo Vieira _. UD~. 
Milton Camp:ls -; UDN. 
vasconcelos Ton-es -. PTB. 
Edmundo Levi _ PTB. 
Aloysio de Carvalho - PL. 

em 10 de dezembro de 1963. :\1empros 15) - PartIdos 

Membros 15) - PartIdo.r; 

Attilio Fontana - Presidente 
PSO. 

Jose Felicial10 - (Vice-Pr.) 
I'SD. 

José El'mirio - Relato; - PTB, 
Adolpho Franco - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSD. 

Attil:o Font-nna - PSD. 
'Slgefredo pachec~ _ PSD. 
Jose Ermírio _ PTB. 
lrin'eu Bornhausen ~ UD~. 
Júlio Leite - PRo 
Secretário: Auxiliar Leg!Sl,lt.lV<l 

PL-IO, Alexandre M. de A. ~.1e~10. 

Leite Neto _. PSD. ~ 
Sigefl'edo Pacheco - PSD. 
Argelnil'O de Figueiredo _ PTB. 
Edmundo Levi - P'rB. 

. Adolph;) -Franco - UDN. 
João Agriplllo ~ ,ODN . 
Aurelio Vianna _ PSB. 
Josaphat Marinho - Sem [eg~nja. 
Deputados: 

Gustavo ca.panema (Presidente) -
PSD. 

Aderbal Jurema - PSD. 
Lael'te Vieira. - UDN (Substi:.uidt 

pelo eputudO Arnaldo N~guel~a). 
lIeltol' Dias - UDN. .. ..... 
Doutel de Andrade - PTB. 
Arnaldo Cerdeira - P·SP. 
Juarez fávora - PUC. 
Ewuldo _Pinto - MTR. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUlC.W 

I) Projeto de Em.enda à Cons
. titllição n9 4/61 

,QUE DiSPõE SõBRE VE:<CIME~-
TOS DO& MAGISTRADOS) 

Eleita em 27 de junho de 1961. 

Prorrociada: , 
- até 15 de dezembro de 1962 pf'k 

Requerimento 609·61 apr. em 14 ctt 
dezembro de 1961. 

_ até 15 de dezembro de JI163 pele 
Reque:imento 779~62, apr. em 12 dt 
z.embro de 1962. 

- até ·15 de dezembro de 19M -c-elc 
Requerimento t.138~63, apr. em 16 di 
dezembro de 1963. 

Completada em 29 de outub;'o ,dI 
1962, 15 de mRlO de 1963 e 23 ·ie ahri 
rte 1963. -

Membros (16) -- .Partidos 
JeHer"son de Aguia.r - PSD. ~ 
Lobão da SllVeil'a 123 de abnl d 

·1963) - PSD. 
Ruy C~meiro - PSD. 
Benedicto Valladare.~ ~ P3D. 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Se<:retária: Oficial Legislativo 
PL-3, Julieta Ribeiro dos sant.os. ' G) Para o estudo da situação Wilson Gonçalves (23 de at>:t1 d 

do CENTRO TÉCNICO DE 19831 - PSD. 

Criada .em virtude do Requel'lmen
to .. n<1 5í,)1.6'3, do Sr. Senador Jeffel'~ 
.son de AgU1M, aprovado em 14 de 
agõslo de 1963. Designadt em 2B ,je 
agôsto de 1963.. . ., 

Prorrogada até 14 de marÇo de 1964 
(90 Q:as ) em virtude do Requentnen· 
to número 1. 16<l-63 •. do sr. Senaoor 
Jefferson de Aguiar. aprovado em lO 
de dezl!l..llbro de 1963. 

Membros (7) - Partidos 

Jefferson de Muía.r (Presldeat,e -
PSO, 

D) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AGRO PECUÁRIA e suas I'e· 
percussões negativas na ex
r""'1.tção 

Criaàd. em virtude do RequeMm{'n~ 
00 . n9' 569~63. do 5r. Senador José 
Erm1rio. a.provado na sessão de 2Q de 
agôsto de 1963. 

De..'~ig.nada em 22 de agOSto de 19'i3 
Pro:rogada por "1 ano, em Vlrtu':le 

do Reauerimentn nQ 1.197~63 do Se .. 

Damel Krleger - UD~. 
AERONAUTlCA E DA ESCOe Lopes da .Gosta '2. de outubro d 
LA DE ENCENHARIA DE l~ô2) - lJO!'!. 

AERONAUTICA, DE S JO- Milton Caril"",. <viie- PI'e,iJúlteJ 
Heribaldo Vleira - UDN. 

SÉ DO ,? CAM POS Rui Palmeira - UON. 
. Silvestre l?éricles t23 de auril./ 

Criada em virtude do Requerinlen-~ 1953) • 
to n9 768-63, do Sr. senado, ?a.rt,e· Bezerra Neto !2:J de abril de 195~ 
Calazanfl, aprovad:} na sessão je 13 _ PTB. 
dI:: novembro de 19i)3. Afon.<;o Celso - PTB. 

Designada em 13 de novembrJ de Nogueira da-GanIa - PTB. 
1963. BarrOS Ca-:'valho - P'TB. 

Prorrogada até 15 de dezem~Jro de 
1964 p.m virturle do Reauel'imento "'Ú. 

Álovsio de Carvalho .(Pl'e3iJen~1 
~c;PL. 

Mem de Sá - PL, 
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J) Projeto de Emenda à Cons- L) 
, tituição n9 7/61 .. 

Projeto de Emenda à Cons
tituição ll~ 9/61 

(QUE DISPõE SOBRE AS ~IATi:
RIAS DA OOMPETf.:NCIA PRIVA
TIV A DO SE:oiADO, INCLUINDO 
AS DE PROPOR A EXONERAÇãO 
DOS CHEFES DE MiSSãO DI
PLOl\1ATICA PERMANE:NTE E 
APROVAR o ESTABELECIl\IEN· 
TO ,1 RO~IpnlENTO E O REA
TMIENTO DE RELAÇOES DI
pLOMATICAS COM PAíSES ES-
'1'RANGEIROsi. • 

Eleita em 4 de outubr ode 1961. 
Pl"ol'l'ogada: 
_ até 15 de dezembro de 1962 pelo 

Requenmen1.O 307-61, apr. em 14 ae 
dezembro de 1961; 

_ até '15 de dezembro de 1963 peJo 
Req. I.Um-63, apr. im 10 de uezem· 
bro àe 1963, "-

C~Hnplet"ada em 29 de outuoro óe 
1962, e 24 de ab:ll de 1962. 

~iembl'os (16) - Pal'tidos ! I 

MenezeG plmen teI - PSD. 
Wllson Gonçalves (23 de ,abril de 

l063J _ presidente - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD, 
RUy Carneiro \23.de abril de WtJ3; 

- PSD. 
GUido .Mond1n f.. de outuoro de 

lC64J _ PSD. 
Eurico 3.ezende (23 de abnl de 

J,953) - UDN, 
Daniel Kneger - UDN. 
:\fllton CampJs (Vice-presidente) 

- UDN. 
Hc~ "oaldu Vielra - UDN. 
Lopes da Costa - UD:N. 
SIlvestre Perlcles ... , .... } - PTB 
Vivaldo Lima - P'I'B 
Amaury Silva (24 de abril. de ~963) 

- PTB. 
Vaga do Senador P!nto Ferre:ra 

(2,~ de ab'rll de 1963) - Rela:or 
P~R. 

Aloys:o de carvalh:J - PL. 
Lmo de .Ma tos - PTN. 

K) Projeto de Emenda à 
tituição n9 8/61. 

COllS-

!SÓSRE CXOKERAÇAO, POn, puo
POSTA no SE~ADO, DE t;HEFE 
D~ MISSÃO DIPLOMÁTICA DE 
CAuaTl!:lt PERMANENTE). 

Elelta em 5 doe outubro de 1961. 
Prorrogada: 
_ até lã de dezembl'o de 1962, !)êlo 

Reque:-imento 608-61, aprovado e!n 14 
de janeiro de 1961: 

_ até 15 de Janeiro de 1963, peJo 
Requerimento 781-62, aprovadO em 12 
de dezembro de 1962: 

_ a tê 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
10 de dezembro de 1963. _ . 

COmpletada em 30 de ma·rç.o de 
1962. 29 de outubro de 1962, 2'3 de 
abril de 1963. 

Membros (16) _ Partidos 
Menezes P.mel1.tei - PSD. 
Ruy Carnelro (23 de ab:B de 1!h3) 

- Presidente _ PSD" 
Lobão da Silveira - PSD. 
Jefferson de Aguiar (23 de abril d~ 

19631 - PSD. 

(QUE MODIFICA O REGIME DE 
DISCRIMINAÇAO DAS RENDAS) 

Eleit,a em 20 de novembro de H161. 

Pl'orrogada: 

_ até 15 de dezembro de 1962, pdo 
Requenmellto 605-61 ap:Qvado em 14 
de dezembro de 1961; 

- até 15 de dtzembro de 1963. pelo 
Requerimento 782-62 aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requenmellto 1.141-63 ,aprovado em 
10 de dezembro de 1963, 

Membros (6) - partJdos 
Je~erson de Agwar (23' de abrll 

de 1963) - .eSD. 
Menezes Pimentel':'" PSD, 
Filtnto Muller - PSD. 
Cuido Mond'in (29 de outub:o õe 

19621 - PSD, . 
RUy CarneIro {23 de abril de U63 

- PSD. 
Daruel Krieger (Relat.or) - O UN, 
Eurico Rezende {23 de RlJra de 

1963> - UDN. 
~i1ton campos - UD.:-;', 
Heribaldo Vieira - ODN. 
RUi Palmeira -UD~" 
Amaury Silva - 23 de ab:i1 de 

1963> - PTB. 
Barros Carvalho - PTB. 
A:'gemlro de Figueiredo - PTB. 
Bezerra. Neto (23 de abril de i963 

_ PTB. 
AJOY610 de Carvalho - PL; 
Uno de .\I1atos - P~. 

M) Projeto de Emenda à Cons-
tituição nÇ 10/61 

u\PI..IL'AÇ'AO DAS COTAS DE L\I
POSTOS, DESTI~ADl\S AOS ;\'(U
~lC[I~IOS) . 

Eleita em 28 de dezembro de 19ô2 
Prorogada: 
- ate 15 de dezembro· de 11)63 pflo 

Req", 783·63 aprovado em 12 de de~ 
lembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 peJo 
Req. 1 142-63 aprovado em 10 de ou
tubro de 1963, 

Completada em 30 de março de 
1962, 29 de outubrO de 1962 e 3 de 
abril de 1963. 

Membros !l6) - Part1dos 
Jefferson de AgUlar _ PSD. 
Wllson Gonçalves (23 de abril de 

1963) _ PSD. 
Ruy Carneiro - PSD, 
Lobão da Silveira - PSD. 
Guido Mondin t29 de outubro de 

1962> - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 
João Agripmo (23 de abril de 1963) 

-UDN. 

Eurico !Rezende (23 de abril de 
1963) - UDN .. 

Sn\"estre Péricles (23 de abril de 
19631 _ PTB. 

- até I. le dezembro de 1964, polo 
Req. l.l"-.J..I)..':\~ f't?-rovado em ~O de 
dezembro de 1963. 

COmpletada em 29 de outubro ce 
1962, 23 de abril de 1963 e 22 rle juw 

lho de 1963, 

Membr06 - Partidos 

Jefferson de Aguiar _ PSD. 

Wilson Gonçalves (23 dê abril de 
1963) '_ PSD. 

Ruy Carneiro - PSD. 
Lobã.o da Silveira - PSD. 
GUIdo Mondin (29 de outubro de 

1962) _. PSD. 
lfllton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 
João Agripino (23 de abril de 1963) 

- UDN 
Eurlco Rezende <23 de ab:,il de 

1~6::!J - UDN. . 

Monezes Pimentel - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira Vice-Preslden~e 

UDN. 
Eurico Rezende (23 de abl"i ld" 

1963) - Relator - UD:oi. 
Silvestre Péricles (23 de a.bril d, 

1963) - Presidente _ PTB. 
Nogueira. da Gama - PTB. 
Bar:os Carvalho - PTB. 
Aloysio de carvalho - PL. 
Lino de Matos - PTN. 
João Agripino l23 de abril de 1963) 

- UDN. 
Daniel Krieger - UDN. 

Q) Proje1o de Emenda 
tituição n9 3/62 

à Cons-

(AUTORIZA O TRIBUNAl, SUPE
RIOR ELEI'.fORAL A FIXAR DA
TA· PARA A REALIZAÇAO DO Silvestre Pêricles <23 de abr!1 de 

1963) - PTB. PLEBISCITO PREVISTO NA .; 
Nogueira da Ga.ma - PTB. 
Barros Carvalho _ PTB. 
Aloysio de Cal'valho - PL. 
MIguel. Couto - PSP. 

EDENDA CONSTITUClO:oiAL 1'1'. 

Cattete Pinheiro (23 de abril de 
1963) - PTN. 

O) Projeto de Emenda 
tituição n9 1/62 

à Cons-

(OBItIGATORIEDADE DE CONCUR
SO PARA INVESTIDURA EM 
CARGO INICIAL DE CARREIRA 
E PROIBIÇão DE NOldEl\COES 
INTEItINAS) • -

EleIta em 10 de maio de 1962. 
Pro1'l'ogada: ' 
- até 15 de dezemb:o de 1002. r,elo 

Req. 785·62 aprovada em 12 de de
zembro de 1962. 

- até 15 de dezembrO de 1963 pelo 
Req. L 144·63, aprovado em 10 de de
zembro de 1963. 

Completada em 23 de abril de 1963. 
Membras _ Partldos 

Jefferson de Aguia,r - PSD. 
Wll€On GOnçalves (23 de abril de 

1963) _ PSD. 

Ruy CarneIro - PS. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Hel'ibaldo Vieira - UDN, 
EuricO Rezende (23 de abril de 

1963) - UDN. 
João Agripino {23 de abril de U:63 

- VIce-Presidente _ UDN. 
Daniel Kfleger - UDN. 
Silvestre Péricles <23 de abril de 

1963> - PTB. 
Nogueira da Gama _ PTB. 
Barros Carval,ho - PTB 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Aurélio Vianna (23 de abril de 

1963) - aelator - PSB. 

4 - ATO ADICIONAL). 

Eleita em 10 de julho de 19-82. 

prol'ogação: 

- até 15 de dezembro de 1963 pdo 
Requerimento 787-62, aprovado em 12 
de dezembro de 1962. 

- até 15 àe dezembro de 1964 pC'lo 
Requerimento 1.146. aprovado em 10 
de dezemoro de 1963. 

Completada em 23 de ab:il de 
1963. 

Membros - Partidos 

Jeff~l'son de Aguiar - PS, 
Wilson Gonçalves (23 de a~n) de 

1963) - PSD. . 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Leite Ne~ (23 de abril de 1963) _ 

PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - ODN, 
João Agripino (23 de abril de lJ63) 

_ UDN. 
Eurico ~ezende (23 de aori} de 

1963) - ODN. 
Daniel Kr1eger - UDN, 
Silvestre Péricles (23 de ab.t'il a, 

19i13) - PTB. 
Nogueira da Gama - PTB. 

Barros Carvalho - PTB. 
Mem de Sá - PL. 
Aarão Stelnbruch - MTR. 

R) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 5/62 

'DISPÕE SôBRE A ENTREGA AOS 
i\-IU~'1CiPIOS DE 30% DA ARRE
CADAÇãO DOS ESTADOS QUAN
DO EXCEDER AS RENDAS A1U
NICIpAIS) • 

Eleita em 13 de setembro de H~d2. 

Prorrogada': 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Requerimento n(J 1.147-63 aprúvado 

(INSTITUI NOVA DISCRIMINAÇÃO em 12 de dezembro de 1962; 
DE RENDAS EM FAVOR DOS at.é lh de dezembro de 1964 oele 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição n'l 2/62 

lI.fUNlCíPIOS). Requerlmento 1.147-6 3aprovauo em 
. 1Q de dezembro de 1963. 

Eleita em 23 de maIo de 1962. C:>mpletcla em 23 de abl'il de al6a. 

". 

Guido Mondin (29 de outubro' de 
19621 _ PSD. 

oNgueka da Gama - PTB. 

Barros Carvalro - P1'B. 
Josaphat Marinho (23 de abrl1 

Prorrogação: Membr06 - Partldos 
de - a.té 15 de dezembro de 1963 pelo JeUerson de Aguiar _ PSD. 

Requerimento 786~62. aprOvado <'m 12 RU}i Carnero _ PSD .. 
Dame: Kl':eger - UDN. 
Euric:J Rezende (23 de abril de 

19631 - UDN. 
Ml1ton Campos - UDN. 
Herib3ido Vieira (Vice-PresIdeme) 

- UDN 
Lopes da co~ta -' UDN. 
vaga do Senador Pinto Fe~relra 

(23 de abril de 1962 - Relator -
PTB. . 

Bezerra Neto (23 de abril de 1963) 
_ PTB. 

Am3:ul'y Silva· (23 de abril de 1963) 
_ pTB. 

Vivaldo Lima _ PTB, 
Alf\ysio de Carvalho - pL. 
Lino de Ma tos - PTN. .. 

1963> _ S. lego 

Aloysio de Carvalho _ PL. 

Lino de Matos .:.... PTN. 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 11/61 

(CRIAÇãO DE NOVOS 
MUNICíPIOS> 

Eleita em 28 de março de 1962. 
ProrrogaçãO: 
- até 15 de dezembro de 1963 pelo 

Req. 794-62, aprovado em 12 de Iie.
zembro de 1962. 

de dezembro de 1962: ' Lobão da SlV'era - PSD 
- até 15 de deiembro de 1964 ')rlf' Wilson Gor;çalves 123 de abrlJ de 

R-equeriment.o 1.145 .. 63 aprovado' em' 19631 _ PSD. 
lu de dezetl)bro de 1963. Le:te Neto 123 4 63) _ P.::5D 

Completada em 23 de abril de Menezes PlmerlteJ - Pr€.:.IQ,ente 
19-63. Milton Campos - UDN 

Membros _ partIdos Henbaldo Vieira - UDN. 

Jefferson tIe Aguiar _ PSD. 

Wilson CkJnçalves (23 de ab-:ll de 
1963) - PSD. 

Ruy Carneiro - PSD, 

Lobão da Si1ve:ra - PSD. 

Lelte Neto 123 de abril de 19~3) 
PSD. 

J053.phat Marinho - 1:.r3 4 (3) 
VIce-Presidente - UDN 

Dan:el Kneger _ UDN 
Vaga, do Senhor pmt.õ' {i'€l'reira. 
Eurico Rezende 123.4631 - UIJN. 

126 4 63) - PTE ,-
Noguetra da Gaml'l - PTB. 
B'lrro.s Carvaiho - PTB. 
Mero ele Sá - PL 
Miguel Couto t23 4 63), - PSP • 
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G) p(ojet~ de Emenda à Con,

títwçf.o n'~ 6 '62- '-
(l" '[:"_1:·.';'J i' i-'.'ini\ QUi\TltO O NO .. 

L\I:':.:O D:~ l!EP:I~~S2N'll\NTE8 
110:'1 ll:J'I',:HH)~ f~ 00 D'S1'UiTU 
l'·.(~1Ji~R~L NO S!~NAI}O). 

E;el a em -la 9 62 

p.vnogaàa: 

- ate 15 12 63 pejo Req'ler1mepto 
79:; C~ <lp.ovaúo em 12 12 6:l; 

- a.i: 15.12 IH pelo ReQUenmeQ,Lo 
J :48-63 np:-o\'ndo"em 16,l2 fi3. 

C~il.n plet.a da' em -'23: 4,63. 

Membros - partidos 

SUvestre Pér1cles - PTB 
Argemiro de Figueiredo - PTB 
EurIco Rezende (23.4.63) _ ODN 
MUton Campos - UDN 
Dantel Krieger - UD:N 
Josaphat Marlnh<l - Sem Legenda 
Aloysio de Capalho - PL . 

Y) Projeto de Emen,da à Cons
tituição n9 5/63 

{DISPõE SOBRE o I!lfPOSTO DE 
VENDAS ECONSIONAÇõES 

Designada em '31,.6,63 
'Prorrogada até 15.12,64 pelo lte-

V) Projeto de Emenda àCons- querlmento número 1.ID~-6a, apro-
tituiçSo n9 2/63 ,.do em 10.12.63 

(D:illEITO DE PROPRIEDADE) Membros '.,. parUdos • 
Designados em 23.4,63 Jefferson d'G Aguiar -' PSD 1-

Ruy Cat;nelro - p5D 
.Prorrogada: Lobão da' Sllveira - PSD 
- até 15.12.64 pelo, Requerimento Wilson Go09al.es _ pSD ' , 

1.151-63. aprovado em 10.12.63. Menezes Pimentel _ l'SD 

Bezerra Neto _ PTB 
Edmundo Levl - PTB 
A!'gemiro Figueiredo _ P'l'H 
Melo Bra~a - P'l'B 
Eur1C''P Rezertde (23.4.63) _ O-DN 
AlOYSIO de Carvalho _ UDN 
Afonso Arinos _ UDN . 
Jo.aphat Marinho - Rélal<lr 

Sem Legenda.. . 
Aurello Vianna - PTB 
Júllo Leite _ PR 

'COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

, INQUÉRITO 
CRIADAS DE ACORDO COM O J2ffersol1 de' Aguiar _ FSD MembrO.! - partIdos Leite Neto - PSD 

. Rly Carneiro - PSD Jefferson de Aguiar - PSD Amaury SilVa - PTB e AR'!'. 53 DA CONSTITmçAO B 
Lobão àa. Silveirll _ Relator 'Ruy Oa,rneirO_ - Presidente - PSD Bezerra Neto - PTB 

P. ~) . Lo)Jão da, SUvelra - PSD ,., Vaga do Se'nad.or 
'h,"M 'berto O ART. l49, ALíNEA A, DO RR- . 
ll.=· ' OIMENTO INTJlRNO. 

:u.~V,J.50n óonç.alve= ~23.4 63) Wiison Gonçalves - PSD Neder - PTB 
'.i'-:- u Menezes Pimentel - PSD Argemtro de Flguelredo -

j,1,ft..cnezes Pimentel _ PSD Heribaldo. Vieira - Vice-Preslden.. Eurico Rezende - UON 
Milton camp03 -UDN te -' PSD' M1Jton campos - UDN 
~erlbilldo vtemt __ UDN Amaury SUva - PTB panlel Krteger _ UDN 
.Jcsaphat 'Marinho ,_ (23 4.6.1) Bezerra Neto - PTB Aloysio de carvalllo'- PL 

ULJN -..... Vaga do Sena<lor Pinto Fer- Josaphat M&r!nho - S. mLegenda 
Daniel K-rleger _ -UDN reira _ PTB.'" 

!'TB . 1'> Para apurar a aquisição, 
pelo Govêrno Federal, dos' 
acêrvos de cOlipessiónárias 
de servi90s públicos e à 

',' importaçã,o de chapas de 
aço para a Cia. Siderúr
gica Nacional. ' 

EUrIco ltezende ...:. 123.4 63) _ Vi- Silvestre Péricle.s - PTB 
ee-Pt'e.'>Ídente _ ODN Artur VlrgiUo ~ PTN ~ 

Z) Projeto de Emenda: à Cons-
tituição, nq 6/63 ' \ •... V<lga dn Senado'í' Pinto 'Irerrelro. Eurico Rezende (23.4.63) - UDN 

(23 4:.63) - PresldellLe - P't'B Milton campos - RelD.tor - UDN (lNELEGIBILIDt\DE) Cria.da.· pela Resolução ndmero 11. 
No~ueir8 d)'l' Oama - PTB João Agripino ":"" UDN . _ de 1963, assinada pelo Senhor Ne!soll 
B.'1.n'OR carvalho _ PTB JOSllphat Marinho - Sem Leg'euda Designada em 2;10.63 Macutan e maia 28 Senhorea Sen ..... 
Mem d. Sá - I.>L, Aloysio de Carvolho, - 1'10 pronogo<io e.t6 ts.19.G~ 0010 ao- dores (apresent.tdl> em 30 do malo dó 

,.nílio L"lo ,23 4 6" - PR -' ,querlmen"" número 1.156-63, .proy~- 1963). __ 
. , W) 'Projeto de Emenda à Cons- do em 10,12.63, ., Deslgnada,em 31 de 'maio de 1963 

T) Projeto de Emenda a C"ng- tituição n~ 3/63 Membros _ Partldoo - Prazo ~ 12Q d!as, até 28 de "'-
tituição nQ 7/62 . ' Jeflerson óe Agui9z _ l'SIl lembro de ,1963. 

, /IDISPOE SOBltE A AD~nNISTRA- Ruy Carneiro - PSD prorrogada: 
fllEVOG.\ A EMENDA CO>lSTJ-TU- ÇAO DO OIS'fRlTO', FEDERAL 11 Wilson GQnçaJ'" _ !'5D I, _ Por maIA 120 d!as. em .!rludo 

C!O:>I,'L N" 4,. QUE INS'l'ITlJlV O MATERIA. DA COMPf;T&NClA José Feliclsno .... pSP d. aprova9ão do R.equel"lrnenl<l na-
S!STEMA PARI,AMKN'l'Aa DE, PRIVATIVA DO SEN.\DO). li wallredo Gursal _ pSD Imaro 656-68. do Senhor Senador João 
GOVÉRNO E O ART. 61 DA CONS-I D s' 'da '2 6 63 . ArgemÍl'o de FIgueIredo -!"l'll ,Agripino,na s .. são de 18 de •• ,em-
~fl1'mçAO ~'ED~RAL. DE 18 DE e ,gn em ' Beze!'ra Neto _ P'l'B 'bro de 1963 '21 boras). , 
SE'l'l':J\lBRO: DE, lca\I»). pron'ogada 8~t.á 15 12.64 peJo tu.. Silvestre- Pérlclea _ PTB _ por m61$ um a.no ,em ~lrtlIde da . 

, - ~ querlmento 1.102-63. apro"\'sdo eIQ, lP EdmUndo IfiV! _ PTB aprovação do Requerimento nume"\"Q 
i E!elta em 6 12·62. de dezembro de 1963_ . Eurico Rezende _ UDN 1.173-63 •. do §enhor Senador "Loite 

prorl'og:::lda: I Membros _ parUd03: Milton Campos _ UDN Neto, na sessaQ de 12 de dezembrQ 
- ate .15.12 63 p~:o ReCluerime,l'lto J fie 'n d A' tar nSD .. ~oy$io de carvalho - UDN' de 1963. -e rs", ,e gu - ~ "~onon. Atino. _ UDN . Membros _. Partidos ~9i·62. apr{)vRdo em 12 1262; RUy CD,fneJro _ PSD.· . -- no.."", _ 

-<:;;.- ale 1512,64 pelo· Rt'quer.mcnt.o Lobão da. Silveira _ PSD Josáphat Matmho - sem r..eienda 
1 !49-63 aprovada em 10.1263. Wilson Oonçalve-, _ PSD Raul Giuberti - ,PS? 

Completada em 23.4 63. Menezes Pimentel __ PSD José Lote!! ~ VR 
Memb:'os __ p'al't1óos Leite Neto - PSD 

AmatU'y SII.o - l?TB 
J~ffer5tn de t\gmllt" -,.- -PSD Bezel't"a Neto _ PTB 
RUy Ca.rnelro - PSO ..• Vaga do Senador Plnt-o FerreIra 
Pl~drà Luc.ovlCQ - PSO _ PTB , 
\V,l.son r GOnçaJve.<; \23.4,63) .:::: .. , vaga do Senador Eduardo OB-

I?SO I . _ talão \vice-presidente) _ PTB 
B~ned1to vnIll1dares - PSD __ • Vaga do seu.sdot·· Eduardo- As~ 
Menezes Plmentel - PSD. smar _ PTB 
1\'hHon Campos - UON : Eurico Rezende - Pre' ·lcn.te 
l-lfln-baldo Vi.clra - UDN Muton -Campos - UDN . 
Eurico Rezende '(23.4 63) '- crON Daniel Krleger _ UDN 
Daniel Kl'ieger - UDN ~ AloysiQ de Ottrvalho - PL 
João Agr1t?íno 12,3.4: (3) - UDN Josa-phM Marinho _ Rel~tor _ 
Amaury Sllva (23 11 631 - PTa Isem Le!!:enda. 
Nogueira da G9ma _' PTB· ~ __ 
.Barroo Carvalho - PTB ' X) ProJ'eto de Emenda à Cons-
Mem de Sã. - PL 
Raul Glub.rtl ~ PSP tituição' n9 4/63 

U) Projeto de Emel1da ,à CUI1S
tituição n9 1/63, 

, (CONCEDE I~IUN1DADES AOS 
VmtEADORES) , 

Designa da em 20.5. 6S 
(TRABbLIIO DE ~IULHEItES E ME- prorrogada atô 15,12.64 pela R.
NORl~S E TRABALH'J EM IN- querimento mlmero 1,153.63; apl'ova-

~,DUSTRIAS INSALUBRES). do ém 10,12,63. 

"( Designada em 23.4.03 ' Membros _ Partidos 

Z-1 Projeto de Emenda 
Con.tituição ,,9 7/63 

(TRANSFER~SCJA PARA A RE
SERVA DO ~ULlTAR DA A'tIVA 
QUE SE OANDIDATAR A CARGO 
ELETIVO). 

Designada em 2.10,63 , 
Prorrogada '.t4 15.12.64 pe1.o Re

querimento número 1.156·63; aprova,· 
do em 10 12.63 

Membros._ partidos 
Jefterson de A.gul0.t· - f'SD 
Ruy Carneiro _ PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
José Fellcíano _ PSD 
Wallredo Gurgel - PSD 
Argemlro de. Figueired.o - P1'B 
Beze,rra Neto - PTB . 
SIlvestre pérlcl.. _ !"l'B 
EdmlU1do Levl - PTB 
Eurico Rezende - UDN 
Mlltop OampOiJ - UDl'1 

... A\ü-ytlO de Carvalho. -. PL 
,Afonso Arinos - UDN . 
Josnphat Marinho - sem Leienda 
JúUo Leite _ PR 

Jetfel'son de Aguia.: -. PSO 
Leite Netá ,(PresIdente) - I'SD 
'NeIsó;, Maculan - P'l'B, 
João I\.grlplno <Relator) -' UDN 
Josapbat Marinho _. Sem Legenda. 

2~) Para aourar fatos aponta
dos da' tribuna do Senado 

, e oUtros, relacionados com 
irregularidades graves' ", 
corrupção no Departamen
to de Correios é Telégrafo9 

crtad. pela ResOlução ncimero ~1 
de lÓG3," a .. ~lnadn pelo' senhor Jef
ferson de 'A~r e mala 33 Senhor~ 
senadores (ap-resentada na. se.ssão de 
30 de outubro de 1963). o 

Prazo _ até"- o ftm da sessão legIs .. 
Iatlva de 1963, 

Prorrogação por 90 diaS (até 15 de 
ma.r90 de 1964) em vú:tude do Re .. 
querimento . númerO 1,163-63 do SC3· 
'JilhOl' Senador Wilson Gonçafves 
aprovado na' sessão de 10 de dezem. .. 
bro de 1963 (~1.30). ' 

Designação em 6 d. dezembro ..,. 
1963. 

Membros (11) - partidOS 

Z-2 Projeto de Emenda 

prorrog<Ldn até' 15.i2'.64 pelo 'Íte- Jefferson de Aguiar ~ PSD 
Querlmento 1.15(}-63,· aprovado em 10 Ruy Carneiro -:' PSD' .. 'Jefferson de Aguiar _PSD 

-"" Leite, Neto - PSD 
Atlil!o Fontsna - pSD 

de dezembro d'il 1963..,. Lobão da Silveira - PSD 
WUson, Gonçalves - gSD 
Menezes Pimentel - PSD 

Ccil1stituiçáo ,,98/63 Membros - Pàrtló<>s 
Jefferson de Aguia.r - PSD 
RUy Carneiro - PSD . 

LeIte Neto _ PSD (AUTONO~UA - DOS nroNICíPIOSI 

Lobão" da Silveira - PSO 
Wilson Gonçal'ves - Relator 

Amaury Sl1va - PTB 'I eslgnada em 22.10.63~ ., 
Bezerra Neto - PTB . 

, -... Voga do,Sen.dor Pinto Ferre!nl Prorrogada até 15,12 64 ",Ia IM· 
_ PTB . " querjmento ntímero 1.157·63. aprova. PSD - , 

Menq... Pimentel - pSD 
LeIte Neto - PSD " 
Amaury Silva - PTB' 
BezE.<rl':; Neto ~ V\Ci!-p-restdente 

:M'B 

Silvestre Pêrlcles -:- PTB dp em 10.12.63. 
Adalberto. Sena -_ 'PTa . Membros - Partidos 
Eurico Rez.ende- (23.4.63) UDN Jefferson de Aguiar - PSD 
Milton Campos: - UDN RUy Carneiro - PSD 

wl1son Gonçalves. _ presidente 
PSD .' 

Artur VlrgUlo - PTIl 
Bezerra Neto ~8.11.63 - Vice-Pro-· 

,Id.nte '- PTB' 
Mello Braga - PTB 
João A.g-rlpino - UDN 
Dantel Krteger - UDN 

-Eurleti, Rezende, '23,463) <a UDN 
Aurélia Vianna. - PS:a 

Vaga do 8elUl.dor pinto Ferreira.! _ PTIl I 

João Agri'plno·- UDN Wi1~Dn GO!lt::alves. - ~SD 
~AloY8to de carvalho.~ - PL José Ft'i.!clano - PSD 
Jo.saphat Mo,rinbo - Sem LeS~~4.~ LQbl\o do Silveira - )15D , 

SecreM.rlo: 'Amcl11at t.t'V-Bhrti"Vo. 
... PL .. 9: T Ney Pa&t!03 DanLIl4. . 

Rewftõ.e.s: • u .• -'--t. •• ,u .. u\~'·;"'· ,-,,~ 
, . 

-,-

' .. 

• 

- -



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇAO 11 

=. c. .. 
A~O XIX - N.o 40 CAPITAL FEDEltAIJ QUARTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 1964 --

SENADO - FEDERAL 
l' SESS.\O LEGISLATIVA OBDI:\'A.HJA, IH i)~ LEGJSLATCHA 

ATA DA 16' SESSÃO, EM 25 
DE FEVEREIRO DE 1964 

PRESIDr':'C)A DOS SRS, MOURA 
AXDRADE E .ADALBER'l'O SENA, 

As 14 horas e 30 minutos, 
acham-se presentes: 

Adalberto Sena. 
Vivaldo Lima., 
Lobão da silveira, 
Victorino Freire. 
Joaquim Parente. 
Sigefred.o pacheco. 
Menezes Pimentel. 
Walfredo Gurgel. 
Ermido de Moraes. 
Josaphat Marinho. 
Auréli.o Vianna, 
Moura. Andrade. 
pedro Ludovico. 
Lopes da costa, 
Bezerra Neto. ~ 
Adolpho Franco. 
GUido Mondin. 
Mem de Sá - (l8~. 

O SR. PRESIDESTE: 

A li6ta de presença registra o com
parecimento de 18 5rs. senadores. 
Há. número legal .. Declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a ata, 
São lidas as e tas da sessão e 

da reuniã-D anterior, que. postas 
em di8CU~são, são aprovadas sem 
debates. 

O St. lQ Secretário lê O se
guinte: 

EXPEDIENTE 

Ofício do Sr. 19 Secretário da cã.· 
mara dos D2putados, nos seguintes 
têrmos: 

Bl'nsilia. em 19 de fevereiro de 1964. 
NI? 202. 

EncnminhR I) Pl'Qjeto de Lei nÚJUe
ro 4.784-B, de 1003. 

Senhor Secretário: 
Em atenc;ão ao ofícIo n9 125, de 25 

de outubro de 1963, de vossa Exce
lência, refe!'pnte ao Projeto de Lei 
n" 4.784-B, de 1962. desta. Casa, Que 
dá nova. ,'pdacão ao oaráí!rafo único 
do art 23 da Lei n9 3.917, de 14 de 
jUlho dp 1961 (Que reorganizoU o Mi
nJsté['io ria!': Relac:óe.<; Exteriores) e a 
respeIto de incorreções no seu text.o, 

tenho a honra de encaminhar a Vos
sa. Excelência em anexo, nóvo aut6-
grafo. em substituição ao anterior~ 
mente remetido. 

Outrossjm, comuniêo a Vossa Exce
tência ter sido o mesmo re:pu'c'licado 
no D. c. N, (Seção 1), de 23 de ia!lei· 
ro de 1964. págilla 322, 2(1, coluna e 
28 de janeiro de 1964, pâgma. 380. 3(1, 
co~una. 

Aproveito a oportunidade para re
novar a, Vorea Excelência. oa protes
tos de minha alta estima e distinta 
conSideraçãO. - José Bonifácio, Pri
meito Secretário. 

Da nova redação ao parágrafo 
único do art. 28 da Lei n 9 3.917. 
de 14 de 1ulho de 196L Que repr
ganizou o Ministério das Relações 
Exteriores. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. lI? O parágrafo úniCO do arti· 

go ?8 d8 Lei n'l 3.917, de 14 de iulho 
de 1961, passa a vi.gorar com a se 
g'uinte redação: 

"Pal'áryrafo único. Os Cônsrl'3-
Gerais serão escolhidos dentre os 
MinIstros de Segunda. Classe; os 
Cônsules e Cônsules~Adjuntos, 
dentre os Primeiros e Segundas 
secretários; e os Vice-Cônsules 
dentre OS Terceiro.~ Secretários." 

Art. 21? Esta lei entrará etIl vigor 
na data de sua publicação. revogadas 
as disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados em 19 de fe_ 
vereiro de 1964. - Ranieri Mazzilli -
José Bonifácio - Dirceu Cardoso. 

Aviso nl? 2.285-B, de·30 C' dezembro 
do 31'. Ministro da Justiça e Negó
cios Interiores _ Comunica haver sldo 
encaminlíada à Câmara dos Depu
tados a. Mensagem sõbre Q projeto de 
Côdigo de contabiUdade da União. 

Oficios: 

- do Secl'etál'io da Segurança Pú - 3) se essa demora nd.o tem pre-
blica do Paraná, sob nl' 900-0. de 31 iUdicado a H!õcalizaçlo, e C.5 c _ ltr~ 
d~ outubro de 196~ - Encaminha CÓ-I buintes com sensivel dim}lluiçâo da 
pl6. da cOl'l'espoude:1cia trocada entro; B.rl ecadação? 
o ex-Chefe de polícia do Departa~ I 41 se e~tão sendo tomadas as neces_ 
menta Federal de Segurança. Pública. sárias providências no senUdQ cte ser 
e a. secretaria de SeJurança pública I assinado e publicado O roermo de .. 
daquêle Estado, com referência ao ereto? 
Projeto de Lei n? 25-63, que \ ?es·j - f' 
trutura. o aparelhamento policlai dn sal~ das SeSSoeS. ~m 24 dt: ,< e,:ere:~·o 
União; J de 1964, - senadOl VascoJlw.:!os Tor .. 

- do Sr, Presidente da Aseem res. 
bléia 1 .. eg1s1ativ,<' do Estado da Guanaw ( O SR. PRESIDENTE: 
bal'a, sob nl' 923-63. de 7 de novem· 
bro de 1963 _ Encaminha. a. Indica O requerimento que acaba de ser 
ção 1)1? 632, de 1963, daquela Casa Le- lido não depende de apoiamento' nem 
gislativa, em Que se sugere • jam de deliberação do Plenária. Sera pu
adotadas aS medidas necessãrias a blicado e: ~m. seguida, despach.ld;J 
fint de gue permaneça'aI f'JU serviÇ{) pela Presldencla. 
n:aquele Estado, pelo men($ durante ,::stá finda a leitura do Expedien\e. 
CInCO anos, os policiais e bombeiro.s Há orador inscrito. 
que optaram pelo l'etôrno aos quadro~ I . 
do funcionalismo federal. . ~em .0.. palavra o notre senadol Au~ 

Carta do Encarregado da Embai- 1'e110 vmna. 
xada. Americana em BrasUia (sem' O SR. AURÉLIO VIANA: 
dat.a) - Agradece as manifestações 
de pesar do Senado pelo falecimento <Sem revisão do oraaon - 51:. P!e .. 
do Presidente John F. Kennedy. sictente e S1'S, senadores, o Sr. Pre-

Sidente da República vem, nOs últi .. 
O SR. PRESIDENTE: mos tempos, alertalldo a nação bra ... 
ContInua a hora do expediente. sileira. para. as medidas que tomaria 
Há sôbre a mesa. requerimento Que no sentido de r€stabal'!cf..l' o c:'edl!o 

vai ser lido pelo Sr. 19 Secretál'io. 'público, manter o prinripi( de au\",n

E: lido o seguinte. 

Requerimento de informacões 
W 18, de 1964 . 

l'idade e re~olver certo;; problemas 
crUciais que dizem rew'" r.o ao custo 
de vida, detendo-o, se possil,'el, con .. 
trolando a inflação desenfr,:,{l.j3 e 
estabelecendo aquêle quantu1n de con~ 

Solicita informações ao Poder fiança e tranqüilidade, aspiração àa 
Execntivo, através do. Ministério povo bl'asileiro. 

... ,da Fazenda sflbre a .JubEcação du A alta do custo da v:dG, Ijos gêne-
decr~to que !!cverá reilula1nentar roz de primeira necessidade, das uti ... 
a Lel do Imposto de Consumo (Lei lidades em geral, é o e.~,p~tro e a 
nQ 4. te:!, de 28 de novembro de grande amoo.ça à DemocracJa OI'aM_ 
1002) , Ilelra. 

.:nO SR. VASCONCEJ .. OS TORRES) As popllações do interior do pafs 

Senhor Presidente: " 'vivem numa tensão permanente, sob 
a ameaça da fOme. Explorados geral .. 

Requeiro, na. forma regimental, se- mente e illtranquilas sempre, conU
_ do Sr. Governador do :estado de jam solicit.adas ao Ministério da. Fa- nlJ(lrn esperando medidas oo.lva\lOras. 

Goiás, de 22 de janeiro - Agradece zenda, as seguintes informações: A~ das capitais, dos grandes centro., 
a comunicação referente à promulga- 1) qual o motivo do retardamento populosos, para. fazerem face salta 
cão de Re50lução n9 36_63, Que auto- -da. a,';Sinatura do decreto Que deveria do custo da vida. mobilíza:n ·se exi .. 
riza o Govêl'llo daquele EStado a. as- regulamentar a Lei nl? 4.153, de 28 de gem ef em desespêro, apelam para' Q 

sumir, perante B Aliança para o Pro- novembro de 1962, Que alterou a 1e- greve. Os salários quase não têm 
grCSSO as obrigacões e responsab11l- gislaçã~ do impôsto de ~!11.()'? mais sentIdo. Com êle.<; as ~Ia~sea 
dades necessárias à. efetivaçãO e res- 2) se o Ministério da Faí!.'ii1M. tem ob!'eiras não podem adqUirir O llPees .. 
'!a.te de um empréstimo no valor d~ conhecimento do artigo 4g da. mesma sário a sua subsistência, À, sua vida 
C~ 1'.300,000,000,00, a ser amortizado Lei, crue !!etet'mina a sua consolida- decente, à sua Vida ·U~m". O C01Hres~ 
em 40 anoS'. destinado lt execucão de cão e regul8.mett t 8.d.o, mt'diante de· so não vem l'e'r\gindo, enfrenrf'lndo O 
01'(>21'3.m9. educacional: ~ ereto, no prazo de 60 dias? \ plTblema, equacionando, tentando 
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ctel'ecer o seu contingente e se~""'e.s~--"'-1'- E X P ... "O' I E N TE" .cuge;tões. Porque até e,gOl'a, Vi} 
1ôrço à sua solução. ~ v1am'C\'S de aplaudir .ou condel1aJ' aqUilo 

que 0& Brasil desconhecia., Havia ape .. 
Parou a refonna agrária; não Ae _. -" nas uma tese sóbre um decreto -de 

fala mais na b""eária, a admini,tra- DEPARTAMENTO DI! IMPRENSA NACIONAL d .. apropriação, Dali.urgi.ram OS boa-
, tiva arrasta-se e o pvo -inquieto espe- tos, surgiram 03 comentârios, as 
ra. em ~espcctat1va - a.inda eDl e,x- D,,.IlTCA • GnR""'" ameaça3. conclrunava-se até o povo 
poetativ. - no. olha, ALBERTO DE BRITO PEREIRA a se aTmar, Mas aquI- está o trabá. 

Se se feJa numa. reform.a. bancária lho da. SUPRA, apresentado pelo Se ... 
que lmpeça que bancos estrangeirOS, nhor João PinheIro Neto. Det-ive~.me 
no Brasil, recebnm det:6s1tos dos na.. OH.". DO allpVlçO 1)2 pvaLICAt;::fh.. GHa ... DA tU!ç.to aG "ao .... çJ.o no Art, 29, que Te2R; 
eionais, dos braslJeirQ_, Imediat<J.mente MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUiMARAES Artigo 2' _ Fieam exCluidas 
é-se acusadO de comunista. Mas, as- das di.~posições d-êste Decreto as 
BIm se pratica na Norle-América,,' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL propriedades Imóveis, que se en. 

Se ."ie fala nas companhia/; de Lrans- quadrem em uma. das seguintes 
pOI'te aéreo. não se permitindo que 8UÇÁO 11 
po:r conta do EsLado funclonários, dl- h1pótes~: ..; 
plomat>3.s e legiSladores vlajent em lmprouo n .. o!lelnaa de Oop.rt4mtnto Clt ImpreMtI NtIC!ona.1 a) aquels.:$'· cuja área não u1 ... 
f:ompanhias e.stroangei:l.'as, imediata. trapas6e 100 (tem) hectaJ.·<CiJ" 
mente é-se apontado·cOIn.o inimtgo da BltA51LIA quando situadat ElO longo do..<; ei-·. 
livre iniciativa. Mas. assim se' pra!;i- xos rOOo-viãl'ios e ferrov1â.rioo c' 
en, n.:t N-orte·América, Nenhum fun- 30 (trinta)- hectares quando si .. 
e1onário: públjco daquele 'País pode J. S S 1 H A T U ft A S tuadas nM zonas que constituern 
"Viajar· em companhias estrangeiras, bacias de in'igação dos aç.ud~s 
ho.vendo no dia da viagem tr~nsport. IlXPARTICOES IS ;'.!RTICULARES FUNCIONARIOSabrangldos pc:o presente De-
nacional, compa.nhias aérws naclo- ereto.' . . 
nais mantida;) pelos capitais ameri- Capit.al e Interittr Capital e Interior " ' "-
canos. b) as situadas em zonas Ul~-

T . J-: . , Semestre • ou ...... .... •• Cr$ 50,00 Semostre ....... •.•••• .... Ci'$ _39.00 nas 'ou .suburbanas dOa Municí-
lvemas UIllA surpre.sa._quanao. em . pioo a fAculdade de redata a-n-

'Viajando pare.- a. outra Amérh;:a.· c ADQ. •.•.•• •• • • • .... ... .. Cr$ 06,00 Ano ........... .... .... .... ,Cr$ 16,011 terí-or a 31' de dezembro de '1003, 
nvião apresentava 'inúm~ros claros. assegw'ada aos Munl{'.ípios a· fa-
ltlgares vazios; na.' volta~ o me.r;mo. Exterior Exterior euldade de r·equerer· à Supel'in-
Isto vem·se sucedendo, Con-versalldo tendência de POl.itica Agrái'ia 
com elemento da VARIG, êle nos de- Ano , ............. 'O.. Cr$ U6100 Ano ............ ....... Cr$ t08,OO (SUPRA) a. revisão .daquelas zo-
clarou: j'Multos vêm na. companhia nas, para efeito' de ampliacão, Il. 
nscional que manipula com -Mpitai~ fim de atender aos seus pla~9 
:nacionais e -voltam em .avióes de - Excotuadas as para Q ex.terior, que serão sempre anu.aia, ai administra-ti'vos.: > • _ 

ccmpa.nhias. estrangeiras'! e muitoo assmatliro.s podcr~e-ão tomar. em qualquor õpooa, por sei. meses 
dêIes recebem pe.ssagens'· do própriO on um ano. . - C) .as pro.prieclade3 que. -em-

- Esta.do, fornecidas com -·0 dinheiro d-a· bora. pc.'õ.Suindo área. sU,pexi-o:r a. 
povo, _ pelos ~fres da. União. _ A fim de possibilitar. a ren1esu de valores ·aeomllsnhados de 100 (ce,m) ou 30 (tl'irita) heda-

'801ar I nt t ~ li i li '\ d' r õ I les, conforme as hi:pót~s pre.;. , .. ·Sl'. -Pl'es1del1te.j diànte.o· dq qua.dro, oc me os qUQn o ao lua ap ca~ o, 10 01 amos· !Som pr. ar ne I vistas na nUnea "a." dêst.e a:r .. 
. 0:; salários consumidos, as faromas ... rOID.ÓsiJa por meio de chQqu& ou vale postal, flmiUdo8 • favor do tI;go. são ccupadas Por vilaE; vi-
em deses~ro,. o Pl'esidente ·da. Re- TC\I.soul'elro do Departamento de Imprensa Nacional.' larejas, povoados. arraias ou '-nú~ 
pública. apelOU para uma medida, que • ....- . tIeos POPu1ael.Ol1ais; 
fOi a decrero.çAo dos novos SSiA.11os- - Oa suplementos II ediç888 dos 'órg!os oficlafa lerAo fornecidos 
mínimos pará. as diversaS regiões do aoa- .a.ssJnantes soment.e medlant.e lolicf.~Oão. - d) 'as que \'cnhám sendo social 
Bras:l. . c. (l,dequadamel1tc aproveitadas. 

_ Um paUativo, d-ecle.ra..tn tIlguos; ..... O custo do número D.tra~ado lerã acrescido d. Cr$ 0,10 " por com, indi~s de produçâo não in.: 
Maq um paliativo necessário, E' o exeroiclo decorrido, cobrar.ae-AQ mais Cr$ 0.50. ferjOtre3 à_ inMi.a da rClSpectiva 
Rumento de salário que provoco. a aI_o rEgião, '-atendLdas' dliS C'Cndicêes 
ta do custo de. Vida,··que p!'Ovooa, nlis 'naturais de, seu solo e mIa situa--
classes ssoo.larladas. aquêle movi.. -,ome eternamente, 'para viver em di.. ção cm relação ãcs mercados {Lei 
lnento de r~ivindica.ção à vida! Càmat'a doS Depurados estabelecendo n 9 4. :132 de 10 de setembro de 

- que nenhum . livro didático poderia fi~tt1da<tes -etern:.l.ln~nLe, pUra o co.. 196') t· lQ f 
ser 8ubstituido em qUalquer COlégiO, muni dos morwis lloerdaue' nolO e;-' .. , a~ Ig0 ,parágra o 1°); I Antes de se d'elar no -aumento "de 

salário. já o preço dos gêneros de 
primeira. necessidade mVj8, -- subido, e 
aceleradamente. Assim 0$ rnedibR-
m-enros. os tecidos, Os Sdpat.os. En
contrel, ·na CapitaL de um. Estado do 
Brasil. -Q carne verde vendldn. A- mil 
CruzeIros o quilograma! Era O tllet
mignon? Nã:o. Era, a alca.tra. 

em qualquer edu-candário, do Braail porque a l!!")erdade· para certO grupo e) as que sejam do domin~b dc-s 
sem que tivesse sido usado, no min1- !lUmanQ COJ:1Siste e masslStu a um Estados. Distrito Féderal Tprri-
mo, durante quatro o.nos, como Pl'Ow mme' cinetnat.ogró.fico., em a.s.<Jisti.r a t?rios e Municfpl00: ou que - em -
!esror, vinh~<t eu observando: numa uma. pal'tida de tU:tebó~ •. a tuna luta vIr.tude de autoriz.ação leg1s1'ativa 
famllia, um filho' cursava'o 1.9 ano de box, vi41j-er de ônlúu...y ae· trem anterior, foram de.t;tinadas ã cons ... 
ginasial. um outro filho o .segundo' e e a1imelltar~$e b~m, Aque~e outl'o se~-. trução ele €Stabele'cimento, mili-
um outro o terceiro ano. . ido_ d·e liberàade, -p~10 qua1 certos tares necessários à. segurança na-

'~rupcs hunlanos. ~ sacrifi,cam, llbel'- cionai. ~u já eStejam util1zadas na 
Naquele àno, os professóres edita· dllo.e mn.í.3 sUbJetlV~, mUl~ .grupos:, Í'Ol'lm,çao . de_. núcleos ,c ,"1'[00]0,>, Tive a. coragem de ir v.er, com OS ·"c.m certos e determ·,nados compên.. ..~ d 'o' - " 

rn ~ Ih I' ,. liumano.s não enK'U enl, na com- C31l1P:-s de eY :oeriment.'ac1íco, r.-eus o as, 0- que a 1_ se passava.: dios; no outro, eNm .'1ubstituígos por ''I: _.. 'U 

entn~g1}va.-se Qo· d~,g:raçado 05'505 novos. E o . livro c'lQ meninó do s.e. préen<l~m. . z~:t;df:$-modêlo 0-\1' em outras a U-
mi!itllrados com peles e 11m P{)~lCO de gundo ano, que servirIa ao, seu ir- ~cnh.tUll '_povo pensa em r-e':'oJ:if,'âQ Vl~?.,d~~<; e~til'nulado:rits do df-.sen--· 
ear" e eonl0 ~-e " p"l'~-'-·I ,~~.... e s anao' m \"C,yunent.o agroD'cu""'o 'noc'o-) • ;:; "o'· "c' ro '":"' l) - mão, quando 8!=iTovado, passando do quanco U:.i1~·i;,-6Ua cu a. ,qu ~~ nat .. ... . 
1~.'i e o~os e o secundário a c.-nne, •• primeiro pa.ra o seg'undo a.D.Q, estava o pão cotiCliac.o n.rte e ac~iveJ; em· 
pc:r -mil cruzeiros!' perdido .completamente, . bara. mou::..1s.:ú:;u",~, /'·t:':U:-Sê; quan. 

"Se qUlS€l' levar. leve; ~ não qui- ~Veio o pr.Qjeto para (I Senado. E .d.:Q~ procy.ra, o mêQ~~O e '0 enc~~tr3., 
Ser, deixe" - era o que dizia a-o des- aqui o projeto foi l'ejeitêldo! ·quando. tem o meu.:camento pa;t\ .0 
graf:ado o vendedor da .carne verdt'-, O Sr. lIfern -c!e Sá _ Um- lástima, se,u fi1h~, tem a ~H.lçrda.ut ec.ononll

E' O atr<\vessadm-, é·o Jnt-crmediáio, porque o pr-õj~to era absoluL1.mente oa a üc.c:rdade polít!c3., tem Q .. eg· 
0_ g.nnacioso. ./. razoável. . cola paTa os se\l!,. filhcs, t.e~-,- a !lOe~·

dade culttu'al, tem o dlI'~lLO de Ir 
A,:ora mesmo. vemos os P-l'Otestos, O SR, AURELIO VIANA.:.... Senti, e \'\i, de expressar o seu p41sam~nto-. 

f. :t~ vinculadas à,<; ati ... ;fd':lCIo::s 
ü-:dustri,üs .na prc.pord.o em (ue 
€zlejam efetivariLente· lltiJizfi<i1lS: 

3) as destinz.·d...'ls ao aOl'OVf;'it~
m!õnt.J do~ rp,curEcs min':":'!35 f' de 
en-~l:l hfdráulica: em v;~turl", ti'" 
autoriz;:ç;:o ou c'~,"ces.si$o f"rl""'··!\.1"~ 

Em .síntese. o que ~? vê ni.;; c? . P::f1t'C o E'Áecuüvo Federal está de- Pl"O~tujd~mente. çomo pai e 1!0In-:) pro- ME-d~dà5 Q."Jjeüvas eST~o .senco to-
t~~·;linando que os ·medicamell'l-os SB- fessor. - .. - . - madas a.será. - A gU,ns Pole _ d*-~rrayl: QU~!190 .';C' di".;'l'~:3. f1 t.~Sf', ltmR d'ls 
-':11"'.1 yendic{)s Com os preços à -vista Agúra, sob .Gplu.~.s~ ·da. Naç.ão~ o "'Jã \"êlll rord.e' _acred':i.o que naD. '·eiv i ndic1('.ÔêS le~·,,.,,tpda? n";o "p'l.rÚ
d? r::",da qu~ MM eu v,i isso noutros' Pl'esid~te, dl1 P..opubllca decrete. Ql~e- A~nda e tempo d~ contê-!os. àqueles do ~ce:?l D~mJr·-t"-'f'O está C<Jl1t:d>Í. 'na 
P::"-~5 mais a:rançad~! .. Quando va- nenbum livrO" n~nhUID compêndlO q"e d~'ejum " e$ttallg.ul..aJll El?to das Letra "_d" do art.. 2":. . . 
mo,> compraT um medicamento. por pode ser sUiJ.Sütmoo. E u.:W- dos ,mes- '1· 1 ""n 
~x.f~1J.plo, na. .América.· e pe~·g:.mtamos mos. argumentos fiue esta? na psti- ltolhe~~a~:de~_ ~~~~rZti~~lft~l ~~êr= : ~~;.qJ~dg~,~~r~~.1);;;e1fad~~~:a;om'-
() j.ceço, ill1ediatamente o ,empl'€!!,ad'l p~at!va. do nÜ",sso projeto, que f 01 r€.. P dente dtl . Ai ' 

- "tad I C N I I no 'Tôda vez· que ,o rN? .. lU .... ces ce. 'Orc.jl'r~ ... o n2ifl 1"11,'-"-o.po'it.". r"a;!"~. o medic,<!T"'"loJ"l'Q. r<"('h""" l) Jel o pe o ong1'"es...~ .n.c ona , ' ~ -'1 que . 
t'lt1Dl e$tá afixado o preco, que 05 .... l'O- E deslc~n--?e 'pan:~ _os calçados: tô- Repúblioa toma-r uma a,~~t. e r}lJrrs à lt'éd!a do. 'resu<>'ctiv:1 .re-

, v d fúb ' '~b i • '· ... nha ao encontro dos· aIlS,<:ei·:.s da -gião._ S!EJ!d.ic.z'5 ,".S condico-"';:, n.; !lrif'tárl.os das drog.')rias .. da·o:;. fa!mli· ~ f;!.S as Tlcas sera.o. o r _g1L-LiM a - lh d 1 üe·. , . 
Cja~. daqueles est",belechnent<:n::. Que' t:roãUZir ~alçados pop~lar~;· que' S!}- pôvo brasileiro. não e. e!."{!l.re _ hlr:!lS d ... E;211 ~o!-o e ."i118:·.< itll-2çt:l' 
'Vendem de tulSo, inclnrtÍve Temédios. rio vendido...:.: por .o!'eqas que () órgao :orlar Q meu a·poio. ·em _rela-çfr{l ao!; mercado~:' . 
hpo I)usnm dest.ruirl O preço a.li es- competente determinará.· Agora.- aqui está. o Dec1""et~ da O Sr. Vivalclri Lima _ PetrilHe Y. 
t-á' é a.quêle ,preço., E desloca-se pal'a. OS t,eclrloo_ SUPR~. p.ela vez p!'l:::neb:~ pUb.1?a~O ExlJo.um :::par;c? ' - .. 

f!". P,l'etoid-ente. a. ve:rdade é esta: O Sr. Jt!em. - de Sá - De o1godão" num jornal déste P:llS. E. o '·D~l'.o A 

ti ~.'. João Goulart. 8·!!()y'a, estã "le:in. s6. d· "otieias" quem o publica, DlZia- O SR .• ,-.. UP..eJ"IO VIANA - n~H~O 
do como Presid.ente· de uma repúbli .. · O_SR, ACREL!O VIANA - De 81- e J.. SUPRO e-'-e"'o> d~creto ~p"lmei-l~om ura.7-er n V. E;.;:l.1 

d 00- se - ~ .uVi' ... '"" • - . O S'r V,','·'d LI' V E • ra ~l1jo r~ime é pres.! enciat e. nós. g ao, '" ~ à PAB e à Marinha. Agora cntre-, .. i .... ,0 _ma --o - ., .. x.. mf'n-
dn- oong!"eESO. ertamos nos deixa.ndo Sr. > P:'eslôente, SOU dt;Oucles que -ro ~ - . ., I ClOrr'""U s- F':-:-1)~eESa(} "h]oót-ese l '. Não 
uH-r~oal!sar, ...., acredlül.m· que o Pre.stdenre uM .ga-o à impren..::.a para lhe dar publl- jachn. V. Ex!;! f'lUe 11In -det:re-Io nil:o pode 

M\: A'}-!a.c!o da decr-etací\o do salário- agindo acert:ldgm>ente. cidade .. P.elo m~noo, ;l>rQj~to .c·e,.tie- í~er f.ormu·~t~do em. têrmo- de hip-óí-e-
. tiHnln~ .. yem o conLrôle -do preço do O povo Só a-bd1c:a o seu dire-Sto· à. ereto ja e alguma ~OL'::a ~cmcreta só- I s.eR? . 
liV~(l t1.~tl:eo. Eu m.e lembro. fui eu l~etrdade qusnào -ac.redita qll~ :nã{) bre . .l'I; <lu:1l 'Pocf'mm ClpinH, n:pT"?- 1 n ':iR. AURP.LIO VIANA _ Onde 

,G r.utOr 41: ~~A() avrovl\da M. po~.ui; .po:-qu~ nb-et"da..de· p.lIra lHlqar sentar i\S nC".~s(ls itléias, <1ax Si; no.s- 1 e..:;t-â? . 
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o SR. AURÉLIo VIANNA (Lê;) 
".As propriedades que, embora 

possuindO área superior a 100 
(cem) .ou 30 (.trinta) .b.ecte.~as 
conforme as hipóteses previstas 
na a.línea "a" dêste artigo .•• " 

~uer dizer: nesta hipótese da.. le
tr~ "c", quando ocupadas por vilas, 
vilarejos, povoadoo, arraiais ou nú

oleos PÇ:pulacionais. não haverá 
desapropriação. 

Ora, aS terras pertencentes .aos Es
tados não s'erão desapropriadas. En
tãO, qma vasta área de Mato Oros~ 
se não será. desapropriada; uma vas
ta área do Amazonas não. sel'á desa
priada; ur.J.a enorme área do Mara
nhão não será desapropriada. Terras 
pertencentes aos EstadOS, aos nlUn!
cípios, segundo entendo, estão isen
tas de desapropriação. E' O que se lê 
na. letra "e"; 

Então, eu cllsse que na Conferência 
Inter:IJa,rlamentar Americana, t:íinha
mos tido a grande satisfaçã-o de ver 
a BaJlcada. do Brasil, pela. voz, ,,{\lo 
trabalho. pela. persistência do Sena
dor' João Agripino, defender a mes
ma teste, enquadrando os princípiOS 
da. Aliança Para o PrO&l"esso dentro 
do grande princípio da auton'omia de 
cada povo. de projetar, de planejar, de 
executar. Os intel'êsses de cada povo 
deveriam prevalecer sôb-re outros in
terê&'es apresentados por grupos de 
financiadOl'es" ..A questão das !"elQ.
çôes comerciais entre os países mais 
industrializados e menOs industriali
zados. 

Como o Senador João Agripino # de
fendeu a rese, como apí'esentou exem
plos naquela Conferência de firmas 
es'trangleil'oo que estavam cobrando 
royalties do Brasil, cêrca de quatro_o 
centos mU dólares, como uma cobrou, 

"A.s que sejam do domínio dos para uma obra de planejamento, de 
Estados, Distrito Federal, 'ferri. uma rodovia. Como aquela tese foi 
tórios e MUI)iCipios. ou que, em vitoriosa! 
virtude de autorização legislati-
va antericr, fol'am. destinadas à O Sr. João Agripino - Permite V. 
construç§l() de utabtledmentos Exa, um aparte? 
militares neceesários à segurança O ,SR. AURELIO VIANA _ Cem 
nacional, ou já estejam utiliza-
das na formação e de núcll~Os todo o pl'aZel'. 
agrícolas, campos de experimen- O sr. João Agripino - Agradeço 
tação, fazendas-modelos ou em a referêncir. de V. Exa" mas devo 
outl'.llS atividades E'lstimuladoras sahentar que não me coube o traba
do . dese~vol vimento. agropecuário lho da sua. indICação na delegação 
naCIonal . do Brasil. O trabalho fOI, realmente, 

Em síntese. o que :'e verifica é que de todos nós que a oompul1J1amos, 
~ó sfl'ão àesapl';::·priadas aquelas áreas, inclusive de V. Exa .. que mUlto co~ 
aquelas terras que não estão sendo laborou. Coube-me apenas a tarefa 
aproyeiladas.. Porque nã~ se faz c~n-I da redação e a hon~a de ser o ~eu 
ce.<;.sno à~ telTas aproveitadas, no lfl- intérprete no plenáno da conferen
-dice de aproveitamento da regiãO OU- cia. Na verdade, defendem05 a tese 
de .s'e encontram... I que estabelece Os preços da matéria-

Quer c:!,yer. cemo enten-dc: num prima, intensificação ~omerc:al e re
trnunicíp:o :on~ínquo, onde '! tra~l' escalo.nar:n~nto d~S dIvidas e outras 
não ch1:'<>ou mnda a máqmna nao qUe stgmflcam ptoblemas fundamen
chegou ;inda, o arado não chegou tais de nJss~ pai~, PrOCUrei mo.str'ar 
.ainda. vai se verificar o índice de cOmo o B.ras1l esta sendo prejudIcado 
.aproveitamento em função do a~~o- com a Ahança para o Progresso. Em 
veitamento das terras daquela reg1ao, d'ados, absolutamente exat-os, que m.e 
-de me:hor aproveitamento. Daí o foram fornecidos. no Brasil, por au-
-ponto de pa rttda p01'a a. desapro- torids.des e, entre exemplos, citei um 
"pl"ia~ão. E um mundo de terras estará projet-o de apenas v:abilidade, e não 
isento, comple:amente isento de de- econômico, para projetar uma eitra
sa.propriação. se não .estiverem es.sas da no Efitado do Cearã, em que uma 
terras e mtôrno de açudes, de l'o-do- firmo. americana cobrou 40().OOO dó
'Vias federais. Há outra condição: . lares. por conta do Fundo de Ajuda 

. .. eixos fetrovi.ál'ios e nus da Aliança para o Progresso. As di
base'i de il'l'igação formados p,elos ficuldades criadas pela USIS às fir
acudes públicos cODl:truidos com mas brasileiras, estão levando os in
récursos exclusivos da União". tere.s~ados:. procurar firmas ameri

..canas, que têm t~ânsito fácil naque1a 
Agência pal.;;. o desenvolvimento 
econômico dos p .... ises latino-america
nos. São coisas, deploráveis e con': 
d('n~\'eis que vêm ocorrendo. 

Já estou a apreciar a revolta. dC?s 
denominados radicais oontra - dI
gamos assim - êsse projeto de .le
ereto executivo. E não saberia expli
car senão como fruto da incompre
ensão ou fj.a paixão política, a rea
ção daqueles que trabalham na ter
ra, daqueles que produzem. daqueles 
que as amoveitam. Não sa-betia ex
p'ic\1l' a sua reação contra êsse pro· 
jeta de decreto. o executivo, como for
n1ll1ado nesta pRl'te das- isenções, 

O Que verificamos é Que o Executi
vo federal e.":::tá oassando à ação. 

Pas~O\.\ a ~tU'3l' diretamente, Neste 
tlltimo (lno de Govêrno, tanta resol
VH ~l{l'un.<: rio~ l")l'oblemas cruce.ls dês
te pai.<;, OI·orl'1'a o entendimento, a 
('cmOl'f.'en.~fk) d,"'s homens púbLicos 
dê"tf> p8í;: E auando ~eclara Que seu 
c.e.c:eío P f) rie oassar, na data que 
a r:onsHtuicâo determina, as rédeas 
do GOvérno aO seu sucessor, não po
de deixfll' de merecer aplausos unâni
mes dOe:; vf'l'dadeiros dem~cl'atas, dos 
que não CH!2>l'em g. interrupço.ão do 
prCCf'E;~ú de de-senvolvimento po1fti. 
co. d~ desenvolvimento econômico, de 
ap p l'ff' i r:oamentl'l Slr:cial dêste país. 

Já tive or'.af:ião de referir-me, num 
B.n:nte. ~(I'1",lp. rliSCl1Í'so do Sr. presi
dente da Repllb"l,f,c:t, (j1.lle mereceU 
l'InlausQ.s.· nesto. casa, de wn dos li
de-res cpc·sicionistas dêste pats, dos 
maLo:; con~"'auentes. dos mais eS0:R
tecidos ~ fins lYH'\i.o:; h1trnngigentes. o 
Ilobre Senador Mero de Sá, Quando 8. 
Il!:x\!:, no seu cHsclll'.sO. se refpl'e à Df"l-

4--l~2.a de comércio exterior deste país. 

O SR. AURELIO VIANA - Se
nador João Agripino. foi uma das 
partes mais Significativas do pronun
cia~nento do Sr. João Goulart. En
i"jt\adl'av~-se naquele espÍl'ito que nor
teou a Bdncada. do Brasil, cujo por
ta-voz e inspil'ador foi V. Exa., na 
~O'1fpl'ênc;a InteI'"',)arlamentar. 

O Sr, João Agripino _ Quando o 
Brasil rtfltende 05 sel1~ problemas, não 
f~z distIncão en tl'e GOVêlTIO e Opo
"Irão. Terá sido ooincic-ência a· mi
nha .uahwr.a ser ~emelhante ao pro
""n~l'Hl1ento dt) Sr. Joi'io Goulart. 

O SR. AU~ELTO VIANA _ O 
"l'(">n1ml~:1'tmento velo deoois da tese 
l'I<,fonrlloa narlllela Conferência. 

n_ Sr .. ,'Dão Agrin(no _ Terá sido, 
I'!nt.n? honra e satisfação para n6s. 
1Jflt'!f1c!'l._l'mos rlUe aouela tese aue nós 
~()v~rno e Oooo:;icão. dele~.ados do 
qras;J no Extp'l'jor. defendemos. foi 
"Ien':15 endossada e defendida pelo 
~tP<:ldente nll "RenJ)bli~~, do Brasil. 

O SR. AURELIO VIANA _ Sr. 
"Ol:ps!dellte. 81's, Senadores, vim à 
t-I'lbuna hoJe apenas para manifestar 
minha satisfacão pelas últimas me
didas. -pelos ultimas pronunciamen
tos do Sr. Presidente da Republica 
rle!.'ei!'lnno Que n65, do Congresso Na~· 
cional'. fa~am05 a nossa parte. Cla
lha-se neJa. anistia e a anistia está 
nAS nossM mão.!!. Será # qu~ iremos 

, 
espera.r que algum constitucionalista I O Sr. Vivaldo Lima - Porque a. 
da área do Executivo descubra um abação de V. Exa. é constante, diá .. 
meio de ser decretada a anistia sem I ria·, patriótica e humana. 1 
ao intervenção <to congre.s~o? O SR A.URELIO VIANA _ Mui~' 

Os cabos das nossas forças armn- h b" . d V E a 
das clamam pelo direito que têm de LV o llga o ,a . x. 1 
contrair mat,rimônio. Todos .são O Sr Vivaldo Lima - V Exa~ 
iguais perante a, Lei. Esse,s solda-d~s lPOderia' r:!p.r seu testemunho: uma. 
podem se amaslar, ter fIlhos legl- vez que desde 1958 proposições COluO 
thnos. Não podem organizar ,sua estas se encont."am pràticamente 
casa. sua famílla dentro da legallda- congeladas, tot?" lenÍl.; imObilizadas 
de porque, a-té hoje. estamos sendo na Câmara dos Deputados. Poderia. 
cegos e surdos aos .seus clamores. expliCar a razão pela qual êstes p:-o .. 

Existe um projeto no Senado hâ jetOs não têm andamento, não vêm 
quanto tempo dando-lhes êsse direi- ao SenadC' da República para que 
to~ projeto an1p10 que va1 além dos coorijamos embora tfl.,l'diamente. a. 
desejos .dêsse grupo humano. Opi- omissão de se impedir que um ho
naram os chefes minares. Opina- mem, pelo fato de vestir farda. pos
uaram Os chefes militares. Um dêles, sa. con.st:tuir família legalmente, isto 
o da Aeronáutica, manifestou.se con- é. só possa fazê_lo clandestinamente? 
trâro. O projeto é de 1958. Ultima- O SR AURELIO VIANA _ Nobre 
mente o ~ri.gadeh'o Reynal~~ ~e Senador'. Há. dois projeto: um está. 
carvalho Fllho. num aV1S0 po - na. Câmara e o outro já se encon" 
tante, revelador do seu pen.s~mento, tra no Senado há muito tempo com 
em analisando o pl'oblema, dIZ: '.' . 

quatro pareceres - dOls favoráveIS 
à proposição tal como veio da Cã. .. 
mara e dois outros pareceres pela al
teração do projeto. Um da CmU;", 
são de Segurança Nacional, p?'lt\ 
apresentação de um s'lbstitutivo que. 
também, já está ultrapassado em 
face das novas opiniões, no caso ver ... 
tente do Ministério da Aeronáutica .• 
porque o Min·stério da Guerra não 
estabelece nem limite da idade para. 
que aquêle.s inferiores. aquêles pra
ças, os Cabos, pos.sam contrair ma
trimônio. O Ministério da Marinha 
já reconhece êsse direito há muitos 
anos. Não atino, e por if'1'lO não lhe 
posso dar uma resposta sa.tisfatór.a 
dos motivos. 

Os cabos da. Aeronáutica. em 
particular, são. militares espec.la. 
lizados e const:tuem um elo 111-
dispensável à organização da 
Fôrça Aérea Bl'asileir9.. na ma
n'Jtencão dos seus aviões, aer-o. 
perto.o:;·, setor de comunicações, 
aDministração e de instrucão 
por conseguinte, têm permanên
cia regulada. ~or ,reengaJamen_ 
tos sucessivos, eU:. 

A,.<;.sim. os cabos da Ael'onáuti· 
ca. não podendo legalmente con
trair ma trimônio, acabam .con
traindo.o ilegalmente, com gran
de prejuízo para a sociedade e 
para a própria família. que fica 
Sf\..'TI o necessário amparo do Es
tndo . 

Outro chefe militar, êste da Ma
rinha. US-fI da seguinte expres!'ã-o sô· 
bre o casamento dos militares, dos 
mar·nheiros: 

Em respOSta a ofício da refe", 
rénda, flnres,<;o-me em na-rticinar 
a V. Exa. que êste MinistériO 
não vê inoonveniência em se 
perm'tir o casamento dos mili· 
tare.s sem estabilidade garantida 
ou presumida, 'Jma vez que con
sidern que 005 ri.sco.s a que se 
submetem. na h'pótese, Os nu. 

• bentes, são idênticos aos de 
qualquer outro cidadão civil. 

E' assim por diante. 
Enqufmto isso o projeto dOrme a 

sono sôrt<l desde 1958 ~ té 1964. E' 
RDl"e."entado outro em 1961. Lá está. 
dormindo, nas ~aveta~ di1 Câmara 
do<: Deout.ados. E quando ês"'e grupo 
OUi': quer casflr. que tf'm COT"(l quem 
casar. aUe nno q:1er viver amigado. 
nos pE'{j~ que apressemo.., a votacão 
do oroieto que lhes dá essa liber
dade, ficamos surdos. 

E a5Sim· poderfamos ir cita.ndo dL 
versas proposicões qUe dependem de 
nM unicamente de nóS. porqt!e está 
no âmb'to d:l no.<:sa. competência vo-

o Sr. Vivaldo Lima - So atê 
Cabo. 

O SR. AURELIO VIANA _ Cabo 
Taifeü·Q ., 

No Exército: o Toaifeiro 
do os vinte e cinco anoS 
pOde contrair matrimônio. 

alcançan~ 

de id-:\de. 

Pois muito bem. Mas a minha per
g~nta a mi~ mesmo é esta: por que 
nas pl'ocrasClll'am03, por que demora.. 
mos. quando se trata de medida sa
lutar, a~elta hDje inclusive pelOS 
tr~. Ministérios m~íitares? O próprio 
MIlllStl'O da Aeronautica no seu úl
timo pronllllci-amento, aceita o ne.,ta 
base: 

cabos do Exército e da 
Aeronáutica 

. a) ter. no mínimo, 28 unos de 
ld3.de (o Exércit.o estabelece a 
idade de 25 -anos); 

_ bl maU; de 5 nnooS na gradua
çao (o mesmo prinCipiO o Exér
cito estabeleceu); 

c) mais de 10 anos de serviço 
milita.r; 

d) possuir os requisitos leo-a.is 
para reengajamento. Q. 

t:í.!as e imedi:ltamente. A. letra a está prejudicada pela 11'-
O povo brasileiro. como povo, n§.o tro.. c porque se o sold-ado só pode 

deseja a. ditadura, Sã.o as exce~õe5 ser engajado quando completa 13 
Que a desejam. O seu desespêro não anos de idade. COm dez anos de ser
chegou ainda a êsse ponto. viço militar teria éle 28 qU\lndo e}l-

tão, poderia casar -se. . '\ 
Provocado, vem reagindo positiva_ 

mente. pOSitivamente na direção das ?l!. lu.tarlfl por que eliminâf:semos a 
institlúções democrátic3s para pre. eXIg'enCIQ dI.. letra a (ter, no miniItlo 
servâ-Ias. At-é quando? Tão sei. ... 23 anos- de idade) e a contida na le .. 
, O Sr. Vivaldo LinUt;- Perm'te V. tra c (mais de 10 a.nos de serViço mi~ 
Exa, um aparte? litar~, ficando, a penas, a exigênl';!a 

O SR. AURELIO VIANA - Poid contida na letra b, que é a do Exér ... 
não. com todo prazer. cito - mis de 5 anos de gradua~ão 

O Sr, Vivaldo Lima _ V. Ex,a.. é como Cabo e a de po~suir os requi
um ant.i~o pnrlamentar, com longo mtt.G legais ;:Ora reenga,jamento, Mes_ 
t.empo de exercício nA,. Câmara dos mo. P?rque, tratandO-Se de cabos eS .. 
DeDutados. temporada realmente I peClallzados. como geralment,e são os. 
m!!ito ntoveitosa_ para o nnís. da AeronáutiCfI, si'io nece~á1"ios '19..0 

O SR. A.URELIO VIANA _ Mui. por cinco Oll dez <\ncs m~ por mui ..... 
to o!H'iga~Ot ,- .'. tos mais. 



388 ,Quarta,feira 26 OIÃR!O DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 
rw=, __ " ,'~ __ ,_= __ ===~ .,--= .. 4== -----. 

Iv. E.."a., nobre Senador Vivaldo U-l tares. e sem direito .. percepção làque~e tempo. Todos êles se manifes-l 
ma, fêz-me urna pergunta, a mesma de atrasados". tam !leIo direito a.mplo, sem restl'i- sessão 

:que venho. faze.."1do, e eS'J?ey? _ que o I Regula, po1s, o que estava !rregu1a.r. çõe.s. Agora, tantos enos pas::;ad03, há 

Fevereiro de 1964 
=, 

ORDEM DO DIA 
de 26 de feverejro 

(Quarta-feira) 
Votação 

,= 

de 1961 

\a1~,~ Pres!den~~ em ~Ke. CICh'l ou C ~ ê3te o apêl0 que faço. naqu!:1o que I silêncio dentro do parlamento, en~ 
Premdente ef-et:lvO, s]enador /'~~lro df nos tO/X1". não sbmente ao nobre PTe# ' quento a3 cle.sses se a.gitam lá fota 
!~lcl1.:Jr<3. Andrac.e, o.,l'_?Q.u:e ~v Pr~ sidente do Senado, como também nos' clamando por UlIUL rei que regule, que ," 
l-jeto, na Ordem do 0101, e, a..nd~,q.\!,e lideres partidários, à. coletividade in .. não _re.strija, ..-:I.ue estsbeleça. normas 

Ud d Senado com o .a.~ () 'democráticas, para que o direito. de- VOtaCM, em turno único, uo pro-
,'Os eres. ~ " b.' fI" I;. teira da Senadores, para que mtisfa-- mocràticam.ente. seja exercido. Jeco de Deueto LeglSlaLI\10 n'~ 29 de 
dos szus ll~eraaos .. :.:sq~en: a lJ .. rm " Ç(tmos a essa. aspiração, pata que- re- A.ssim, Sr .Pre8idente, àqueles li.- \ 1"'-'3 (n5' 23-À-3, n' c~~ .. de' orlg:':n) ,jla, que allM. aquI pruprl.,men.e Ja. ., _ "lI u.._~. 
ke encontra para liberannos o PrO'- gul!'-rlzemos a sltuaçao de tantos que der,es sindice.is que m~r pediram que 1 que . JVa. O ACÕ1·do Hasl'C() de Co-' 

f jeto - I e.stao à espenl-, olhando para- nós, o.t~rdasse -ê,.<:te. as.c;:.mto, sóbre. ~ di~ I Up.el2.~·) Tecmca entre Os EstadOS 
l . tnuma. expectativa que iws deve como- re1~o de A greve, o Senado, soJ.:crt.az~,- Unidos do Braosil e Israel, concluido-
p O Sr. ·Vil>aldo ~fma -. 0. requ~~l- ver. As..,,:m teremos. cumprido com do -da Cam-ara que G.pres.~e a votaçao, em Recife, em 12 ,de março de 1962,. 
l'im2nto de w·gê...YlCIa resolvena o pro- o.quela parte Que é nossa e não 00' ,!o proJet.o; àqu~es -das força.s arma- I tendo Pareceres javorár:ets sob núme
b!cn:a: Chefe do Executivo. ans que me pedlr~ que aqUI no- Se- rOs 799, 000. 801 e 803, de 1963, das' 

) -O SR. AURÉUO'VLII"NNA - Os li_ -TUdo isso, portanto, par-a que não ne.do,_ e só poder:!'l ser no Se~do, ,L .... '. - .: de con::tz.tuu;do e Justtça;' 
(leres ê que podem apressar o anda- deixemos de nos prollunclar acêrca lançasse mea ap::lo para. que fosse' de Relaç(}es Extertõres' de EàucuçãQ'; 
mento do projeto teriamos .sim e>,:· dêsses assuntos -palpitante.<;. como. votado o projeto de decreto legi.al0.ti~ e CWl,Ul'a e de l"milnÇos. 

t" O.\ll'" rum fo'~ de m' q'ui-etal'>áo per~ d in Vo que a.nistia os mUltares e civis po.r~ 
- -v ~. aquêle outro, que é ,motivo e - 'I~j t 2 

"
,.'.n"nte nO", hã O 'en. ti 'do humano. . ti I tn.; pautes d.!iq~eles acon ;ecimento.s de 
• """ p - quietação generallza R: a. re?;u.amen- B 'I' f 1 t 

O indjv{dt:.9 apaixo-na-se' Apajxon9.~ ta:ção do princípio eonstitucfonnl. re. r~: la,. e !-zmeàn eelse~ outras ClJén- -Vot4l.-:.10. em segundo t.urno, do Pro
. se tanto - o oo!dado como o civil.. E' lat!vo ao dlrejto de greve. Troduzindo seql1enC1~_S; e qu d~d que tamb lI? jeLo ·de Lei dQ Senad.o n9 4, de 1960. 
'ê!e um reUgiom; e. não ° fõsse ... a aÍlSicde.de dos trabaL"1adores, trans~ me procuraram, pe' 1D o que eu l- que !!.uto.'iza Q Poder Ex~c<:ltn-'o a eml_ 
~e há leis- 110 P-afs que p;:'.!lteJem 9 ·t' • C~ S' zes.se um apêlo a' todo o Senado. tlr !Selos comemorativos do cinqu"en

',:.'UID"!"". e'le q\ler ca'",r com a sua m: ,lmos ~ -amara o nosso ap",lo, de:;;de, o presidente no Líder do menor 
... a ~ -;:Gra que seja decidida. ,6 qÚe6tão, . t'a d .,' 1.;na .. o oa -tU.il~O da f'-I'e.l:z::.a co "A!_ 
cm<loa, com a criatura dos F.etts SQ- a ;tim de oue tenhamos uma Lei regu- par 1 o, aos Sena. ores sem lIdel'a.r:ça• ~ to SoUmões" tendo Pareoer nl! 85-

':nh' o', Ele nao- . quer viver., clandestl~ ladora do' d!re1+o de !!T'evé à altura para·que -.O projeto que pennite O·d 1°53 da' C.omíssâo. de Red.3,f'â~: _ ~ casamento de 'militares vena a .sel; e v ... :: .. 
j namentp com ela, Quer que oS seus do momento q,re vive a Nação brasl- d t tI' ( ,0 rcCaç&0 _de .yenc~do. t:~~l 
""lh~ q'u"ndo nascerem, não t-enhE.In leira. da oo1'\.'lcidade dos nOfSOS Uderes aprovo. o quan o a.n ,es, ·para ~a egr:a, 10 t rno' iJ,'J.~..:> « 1-'- da. clnrse; J~ não somente da classe, . U . 
IlCatnham~nto nenhum. não $ej aIl1/ ~p~rârjos. à altura da .j-cultura qU~~ já por extensão. de quantos se int-l-~. 3 

"ll.po.ntadOO. i:.E, n6.~ que o repre.':enta ... alcançamos. Um p!oje.o dernc-erã"c.o, res.sam por ·ver os _ seus problemas Votll~::O, em turno úiüco, W W'). 

_ t mos deveremos'. ser- J sens1vels 'quant-o que ;egu1~ mas nao pr<:iba. a greve. comp!et6.J.llente re...<:úlvidos. jztú de Decreto LeglEiatíVO nO 40, de 
,ao" desejo~r da coletiv1dAde qUe vo- ~sU!s VOJUmes que estao sendo pu- , 963, orígi.nárío da. Cãmara d~,.Dépu_ 
t A,," nós 'bHcados' pelo Senado __ quero con- O Sr. Viva-ldo Lima - (Com'assen- ......" 
\ 'tNU em "'. ress~.-lo _ nos. honram, Agora pode- timento dó orador) _ Vos.~a Exce- tados' (n.9 'l-A, de,· 1963, na -Casa- de 
~, O Sr. Vivaldo Lima '- Somes re- mos encontror, em ~lgun.'3 .. volumes, lência desincumbiu-Ee magntficamen- 'o'· :-m) C;.'1.õe o.prQva J _ a Convenção 

pre.s-ent'3-nbes do i'ovo e não ret:4"e~ tudo aquilo, que já se, disse no ParIa- te dessa 111 l SS!lO Foi. um Cld\"Ogado à ':Iuiea sôbre _ En:".":t'u:-ceni.eS, assinada. 
tle-ntantes de classes. . menta sôbre o' direitO de .greve. altura. da causa. em -ova York~ a 20 'de março de 1951', 

I N du- Jt um tre.balho Que honra.' o Sena-do I tendo Parecerei, sob Us. 806 a W8. de_ 
O SR. AURltLIO VIAN~ A - ... e que honra o grupo_Que o elaborou: O .SR. AURltLIO VIANA - Muito 003. das Com~sôes de: ConsUtq'ao 

rante anos e anos. LeilB-,Castel0 Branco Rangel, Rogério obrigado. Justiça, pela constitucíÓilalid:1dt: e 
cl- :0000- sarestáo ·eriaca o2pOd (".esta Rodrigue'5. Lêda Maria. Cardoso Assim. Sr, pre.;,w.ent.e, deixo D. I urldicids.de; l~ela,?õ~s Exteriores, fa· 

, :.-. Naud, Nonna Izabel Ribeiro Martins, tribuna com 6- consciência absoluta- vQrável e Sa.úde, favorá .. ·cl. 
'f'- E aquêle outro volume ~ôbre refol'- 'mente trauquila' de te rcumprldo cO'1Í I 

O Sr. Vivaldo Lima pe:nrute ma. agI'ária? Quanto eu tenho vivido ó m~u dever. Aos colegas que me 4, 
V. Exa. nova interrupção? da. leitura dêle! fi: um trabalho que ouviram com tanta paciência... - t . # • • ,. • f O SR. AuR2L~O VI ,A. NA _ pols vai projetar. e já está. projetando. o Vo.a.ç:lO, em turno un,co, 00 pro-
não. Senado da RepúblicA.. Os Srs. Vwaldo lima e pedro !-p. Jet.ú (w ,,,"- da C'~m.l;a nQ lJ.i" ,J" 

. dovtco - Com prazer. ~n,? 3.4C8-B·61. na. Cas3, de origem) 
r o Sr. Vivaldo· Lima -- Poder~ Lendo êste tmbalho sôbre .direito. I O SR URELlO VIANA.. '·I:.ue rcve~i.c ao serv;ço ,~UV(J do Exér~ 
~. Exa. húormar que -dato. tem êsl.8 d. greve-; encontrei os pronunClamen- '-' A ~ ~ _ •.. )S. c't,.r-. Tene..lie coronel PUbe Hibei' 
fl. d .'-- d" 'C"'v',o Ma."''''''''be11''il-. Fiquei --' meu~- prOfundos. agradecimentos. Na 1_' dO' san'os' d·

M
', ~t: n~, ,::. ..... 

!
;yarecer ·que.,acaba. de ser li 01 !.IVo:) - ~ .~.. da<! I d ,o <I' e a ou ·as D'-O ,-,o::n-

comovido diante das pak1vrn.s daquele' ~eêl e, 8 que ~n ma.d a um ora or 'cia~ tendo·· Pc<tecercs f~tiorá~;~ -50" 
.~l~~~~ilh!U~e~~1~3,V~A~;u~0~p~: homem de grande experiênci~: um ea~~~tó~i:ul~ml~~~l ~:e~~~r~ o.. ~;- f.' _ e 88S,-de 1983 (las Co:nís-
~tecel'. -_', ~ "t ponto. 'capitnl do· programa.. com a ettnção que revêla uma p. ,o-! .:õe.~ de Segurança NaciOnal e de F~ 
t '-' da unHio Democrática Nac!OnOI o funda. educação. ·como agora aconte- nanças. ' 
f ·0 -Sr. Vivaldo Lim-Q :..-. $eria in~e· . re.o;peito sincero. intransigente ao ceu, quando discutimos êsses proble·. 5 ~ .-
ressante' eonhecermo.s .-0 prommcla.-, 'dIreito de_greve., J mns nacionais. ~ . ' 

lflbtento' doS, três Mini.<;trôs miUtares em - A - união Demoerlitica Ns.c..íonal O S" Vf' ld Li - -I y",faç,lo,. em. turoo, único, -do Re-
"elaça-o '0 Projeto que está. na Câ,.. .Q. • - r. tia o ma - .Porque sc~- qu~erimcllto n,? 1.:0-3, de 1&63, pelO 
~ considera o respeito ao direito de tImos que d~s palavras de V EX,... 
m' ora dos Deputados de.sde, 1958, se ' . ~ '-' '·1 (Jal os : Senha. res . se~.la~ores Art.ur 

j. _ _, gl'eve es;:;encial à democracia, por. de~lU1 slnt<erldade. - ,VJTgHfo .'Lfrler db -'PTE) , Ba.rros ~car-
ifiã.o fa.voráveis ou contrário!;. porque, ~ que .essencí'al M proletariap:o; e O SR. AURELtO '_V1ANA ...... ' Ef.q"t.:alho "(Líder ,'. Haioríl'!) -e LíTIO ds 

I
m .. odifioondo-se a comll.OSiçãO dos. Mi- dernoc'rncia Que 'não l'!Ol~a_ O pro- o que' t,inhã .a dizer. (Muito bem,' I Mattos (Lider -do Bloco das 'PequenoA 
lÚstérias natura.lmente se mOdlfica. lemrfado: no- lugar de relêvo Q.ue' I 
o pensat1Iento dos !l-utol'idndes a lhe cabe na ol'gttnloocão pol1ticn. Mm'tó b~ml)' R~p~L.l1! {:O~S} -,!,,-t:'.I:clt,am un::-t'-:1c.H.. 
~('.speito, do e.se;unto.' _ e socidl, está condenada à falên. COMPARE(JEl\t· !'-,JAIS os SF.:~HO~ n,os; têrmos 00 artigo' 326, n? S:-B, 9-~ 

J ", d te il f.U nES SENADORE.~· ' Reglmetlto Int.erno; p,;;:"a o proJeto 'ds 
O SR AU~LIO VIANA ~ O, Pa~ c n, se Dtl.O c, e (i,n m o" • - • ~ " i'J. Decreto Leg!slati\'o n.9 44, de 1963, que 

reccr dó MfrusMrio do GUerra é fa... da", Oscar PMSos co:'~"ie anistia ao;:; m~m\')rOs da·' Pôr ... 

~
:\'orã.Yel e até (\prc.sent.a uma, eu.. Pronunciamento.'isolad01 Não. Pro· Zncha-rtn[; de Assumpçt\o _ ça :rQltc1al d-o Rio' Grande do Norte. 
gcslao: ' . feSfor Ferreiro de SOusa dIz: Sei:Jast\ão Archer 
'. " -- "Olbos .rio Exército: ,t-er m!l~ "Efetivamente, n!i'o' é posslevI' a '"" ~~t~n?o~1l1~~~ ti 

de 5 '(cinco) anos de licrvtço na' unUl: Constituiçíio - democrática" . Dlx.nuit RQ~ado vc:açdo, em primeil~ tur~o, da 
graduação e possuir direito de. nos tempos modernos, dei::ro.r ele D!na.rte Mariz f "'(>-JeLo de I.:'et do senado, nU 83. da 
permanência na:s tlletrns a.té o rel:onhecér. o direito de gre"e, oU .R.Ult CnrMrro ~·A., ~ s.utõria do S€'nho;, senadOf 
limite de 'ídadê; cabos c soldados soto., a- possibilidade de ,einpreg1- JoãQ An-ripíno A: ~ .... 1I" vlrgiilOi qUe dt,si!Óe',sôbtf' }D-

. pútencentes às -guarniç-õflS çle dos se~unil'em no sentido de ce5- Jefier:son de Aguiar deniza.ç1io a ser concedida, em caso 
fronteiras: conforme a legislação ser () traõa1ho, _em razão de r~I ... , A A~:ráo Btelnbri.lch de re;,clsao 'do CC:H:. as t.til.oEl.zhu 
que" lhes é. pec~ia.i'; vtndleações da ":!, 5Ul\ ' .própl1a V~;sC'Oncelo.'J Torres sem j~t.a ,:'~Usa. antes do emprc'gndõ 

f Art . .29 'Para fins lllilitares são e1we l
.'. ~ Afon.'lo Arino.'i ::omp!etar o per!oo.o. de doze m~se:> 

homolgados Os mn-f,nmônlos con.. Passo adiante. ~ o profe...<:..<:or"Prado "'" . (l3) de -~vlço, e dã' dut.ras p(ovidênclUs. 
tra!dos por sargentos e ca.,hos ,da.- K,eUy: ""'-O sn. i ESID"'N"'"'" tendo ,-pareceres sob Os ns. - 743 e 7~. 
ativa, contrariando Os preceitos .. ,~ p t., _. _ ... ~! de lrô3, das Comis~õcs de: CómtJ-
do Estatut.o dos MUltares. antes I'SOU favoróvcl. "à a~ro1'a~ão - -: A' Ust-a de presenca acili4 o c-oni· tuir,:' .. o e JU2"~:;a, f1!'lc""'''?1 com· fi, 

da aprovação da presente Lei. ipUlbo e Simples do pntâgrl'l.;!o pareclmel1t<!' de 31 Srs Senadores. - emenda que ofel'ece de n.Q
' l~CJ, e doe 

, llnico, tal qual .'ie encontra. redi- DeVElr~se-la. 'pM-sar: à- ~ Ordem ·do Lc"'-' !..'lção .... 0(' , fnvornvel aó proje-
{-'Confessa, pois, que, impUcltainente "'-- sitio - "'t: rec.onheéido o direito DIa. ~ntr-etant-o c.st-andQ a,s mat~'l'1!i t.o e à e"l1endo d'a- Comis.~áQ de Cons ... 

. cabos e sargentoo., f~rindo Or Lei, O . de'greve .. !" . da p-A.li!a'etn fll.-se de.votec.?-o f;<nJlO atufçuo e Justiça. ; 
kst.a.tuoo dos militares, casaram-se. ' '''Para mim. o direito de _gre"e havendo ntimero l>~m t\ me.'m18 "'fi"j , " 

...... ' . - fi d E: a fUmma~rQl[fo_dos trs.balhado.. cam·adjadM para, a·prÓximo. (Páu.. '1 
"\ ., As praças nsshn bene ela os. .res; f a reaçâo 11'1.stintlva .dos S1l J ' . 

só farão jus às vantagens de que· seUl; interesses: ,é uma das moda- -. -~ " ~ - "'.'., voktção, em -turno único, do Pro· 
trata a Lei n9 1.316, de 20: 6e lIdaaes de resistência à o,l)ressão. Não há. o~dcres ihscr!los .Paro. f',::.w lf.h) de- _~créto L"'T~",'atlVO ·u" 14. de 
Janeiro de 1951 (CódigO de Verz... Por isso mesmo, nlo compreendo oportunidade. ' \1ti63 (ntl 5·B de 19r,~ ....... Câmara I • 

c1mentos e vanoogens dos MiU~ temperamentos legRls à geneTA.- Nenhum d-cs ~r.~.· S~nadoTe" d~· que ,aproV'3 l~ tf';"xto.<: da t C~~~::_~~~{) 
ta,res>. relativas (\0 oosatnen~ lidade da normA". j;w,do }l.'i:l.r da palavra, vou cn~errt1r 1·f'Jr. i1 '!a a ?rol~"O d0c: -~, .:: 
quando .5~t!.sf1zere1n 1l..'1 condições li vou & AUomal' Be.l1eeiYo, fi ?OU. Cl - -a. &eSSnO. de.sli41antlo plia a pr/lxtma do Trabalht. em Genebr~. f dê r..em 
previstas no Estatuto, dO. M1!:- 0WOC uro.1l4e& 1Id .. " .. !'r.ttIdo • "",ulnto ,.. ' ',vençflo rMa !'ev!.sllo pore,al d .. CM-

~-~ .-.:-, .• =----~ •... -.- -,'-' . - _. , 
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~ _= ___ . x. =- .=_ 
venções adot.adas pele mesma Con- res (Líder da MaIoria em. ex.erc[c!o~, : 11 13 \ 
ferência, tenda Sigetredo Pacl1eco (Líder do PSDt Vow.çr.o. '!m' turno único, do Pro~ _. 

Pareceres favoráveis. sob nÚfrl.,ero.~ em exel'cícioJ e Aurélio VIanna (Llder jeto de RI.'301ução nQ 1, de 1964, de VOylÇ~O. e~ turno \ÍlP-CO; do fte .. 
842, 843, 844 e 845, de 196'J, dll.s Co do $:0<:0 d.:'~.. Pequena.'; .Representa.- autoria da Comis.são Diretors, que q~f'Hmento n.· 6. -de 1964-, 'P lo ~?a: ~ 
mjs~ões !;'ôe~ f'Ul 1'~~'rCJclO) W1Ícltam urgêncHI aposenta ~ Taquigl'afa-Revi&:t:tl, AI- Scnl.:or s.enador Melo. Braga .,(,!lCltlJ 

I tlGd têimo;; do ,u tigo 320, n.? o-C, de cmda Trivf'JJno. no cargo de Oiret.Ol'Cl I a tr«n~_nção nos Anals do senado da. 
- de Con8tilUiçc1o_ e Justiça; r Re:'",:nfOlO lrltprr.o. para o Projeto ae PL-l do Quadro da. secl'er..aria do se declaraç-ao feita. pe10 General Alblüo 

"e Leg,"laça~o s-,al,' Lf': d~1 Câm'"r'" nO 121. de I9B3 Que nado' Federal SJ.1ro, Presldent.e da Petrobrás S. '\.,. ... " "'- .. '. I C.&.-f Ch.' .. :.\.ter afiei! I e publicada em . íJ 
. CtiSpoC :-..otr(· D l'elllun~rnç?.() de piO- 12 d. JaD"~,-o do ano em cur"". - de Relações Extertorer; e i d ~ r ~-

I Us.<~on li .. CIlp,orna os i'm J::o<'..;enJl~ la 
- de Sa-ude. ! ArqWt.'!ma e em Agronom1a. Votação, em tUrno !'inic.o. 40 Pro I 
Votação, em turno único, do R~tle· jeto de [J('CI"l:Lo LeS·l.Slatlvo n9 ,U Clt· 14 

t'imento n? 4, de 1964, em qu~ <) Se- 10 1963, OI'ig:nàl'lO da Câms.ra d v; ll"pu- \ Votou;Ro. em turno único, do R.:> ... 
nador Va~concelos Tórres soJJci!J.J tados (n5' 167-A·ü2, na Casa de ori- qU€'l'lmento nQ 7, de 1964, pelo q'IS! 
transcrição elos AnaIs do Senado da V-oU'l.t!?o, em primeiro turno. do pru- g-em l que aprova o texto do Acôr1" te Se::tlOr SenadO)!, Melo Bl'aga 5(",1-
carta pela qual o Senh<>r Preddente Jeto de LeI do SenaáO, nQ 137, ae .' que :ll.'.itit.ui o CenLro Latin\)~Amer~- cita a tramicriçãJ, nOs Anc.ls . J Sé~ 
da República convidou o Presidente 1963. de autoria do Senhor Seo.al:1o cano de Fl,slCa,. asslllodo pt>iQ Br-esi: or;d(l. <'le encrevisto. do (i-tm~raJ }\Jbi
da. República Prance;& para vi'>taI' iVlartms Júmor qUe e.utot'i2.a o poder e \'arios pgis~. no ri~ de Janclro, ~ no Sll-;;8. Prt'sidente da t>etl'oorás S. t\. 
o Brasil, e da re.spectlvôl resposLa, ExtTcUUvo ':l f'mHir selOs comemtlratJ 26 de mJ.rço de 1962, tendo Parece plltlJ1cads;, em 25 de Janeiro eto 2no 

8 V05 do centenário da A.ssociaç5.o Co~ re$ favoravel.:: "ob ns . 819 820, 8?:· ,eHl curso 
tnerctal do pará. tendQ pe.,:·ec-cres fa~ e 822, de 1963 das COU"llS;"Õ~.,,· dI' 'I K~tn encenaua a sesoão. 

Votação. !!ID turno único, do Re Vorá\o'€'tl' <,ob OS ns. 158 f 759 de 1003 !COnst1<'11túo e JIlP'i-çJ ,de Ed~i~nçãc te 
quenmcnto n9 3 de 1964. pelo qu~lJ ~ das Comissõe-s de Constitui'Ção e JUS"IUUJ!ur:l. ~.!;' Hi..;:l~'oes E:..{.enor~s 10 Qf !.e\'ant3.~:::e !l. <:;es."ão às 1'3 h<:J:'".\5 
Senhores E,ensdo:es Và.sconcelos TOr.! tJça e de f'manças. . .t-"'iüi,n<;{i"S, , 'c 24 mínu(,Os. 

-
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COMISSõES PERMANENTES 

AGRICULTURA (7 Membros) 
T:tuJares Part'ctos I suplent~ 

:(!:ugn o .881':'05 PSD L Attílio Fontana 
,v,ce-P!'esidente) 

-Jose I<~ellciano psn 2, Pedro Ludovico 
-,N t'J,:,\lfl Maculan « l1cenclado) i'J:B !, Aarão Stembruch 
DIX-Hult R.osado PTB 2, vagO' 
R:l,Ul Glubet't Pl'B 3, Vago 
,Lopes da Costa J~)N 1. Daniel Krieger 
·Antônio Carlos (IUr''! 2, João Agripmo 

(Em 12 de dezembro de 1953) 

!Sec:re~áJ:o. Auxiliar LegislatIvo, PL-9, José 
b'l;t111,!)I:' Quartas-teiras áS' 16,OQ horas. 

Ney Passos . Dant9.! 

i~ota: Vag~ a Presidência. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros) 

=INANÇAS (15 Membros>: 
Titulares 

'Vidorino Freire 
I'LObão da. Silveira 
Slgefredo Pacheco 
Wilson Gonçalves 
Leite Neto 
Arg. de Figueiredó <Pres.) 

Bezerra Neto 
Dlx-Huit Rosado 

Pessoa de Queiroz 
José Ermírio 
Daniel Kriéger (Vice-Pres.) 
Dinarte Mariz 
Irineu Boanhausen 

'\'>artidos 
PSD 
PSD 
PSD 
PSD 
PSD 
PTB 

PTB 
P'l'B 

suplentes 

1. Jo.sé GuiomM"à 
Eugênio Barros 

3, Menezes Pimentel 
4. Attílio Fontana 
5. Pedro Ludovico 
1. Nelson Macula0 

(licenciado) 
2, Lino de Matos 
3. Amaury Silva 

Subsl;ltutoe 

lllcenciadO) 
4. AuréliO Vianna ,- 1, J!;Q. Lere 
5 Antônio Jucá 2. Me'" Br"lJa 
1. Adolpho lrranco 

T:tuhll'es 

'Jeffer.",un de AgUiar 
3:uy CarneirO 

Partl,lo3 

~ . .l::iU 
'6.0 
.)':::;'0 
PSD 

Suplentes 
Lopes da ço.sta 

substitutos' i'1eUl dê Sá 

PTB 
PTB 
UDN 
Wll 
~j)N 
DDN 
PL 

, ª, ~rl"" Rezende 
3. João Agripino 
4, Mllton campos 
1. AloySio de Carvalb 

l..o.Juo da Silveira 
,Vilson GüIiçalves f 

Vice-PresIdente) 
'Josaphat Martnho I 
Amaury Silva llIcenciado) 
Bezerra Neto 
A:"wr V lrgllio 
Amys:o de Carvalho 
EUllco . Hczende 
Milton Campos (P~esidente 

PSD 
P'lB 
PTB 
prB 
JUN 
U[)N 
UDN 

1. Menezes Pim'entel 
2. Leite Neto 
3. Benedito Valladare.1 
4: Aarão Stembruch 

5. Heribaldo Vieira 
1 . " Arg. FIgueiredO Mei.o 
2. SilvIo Pértcles' 
3. Edmundo Levi 
1. AfoIlSQ ArUlOS 
2 Daniel Kr1eger 
3. João Agdlpino 

Secreta:,iO. OfiCIal Legislativo. PL-8. Ronalóa Ferreira DiluI 
ReUIll5e.'i: Quartas-feIras as 16,OQ horas 

Titulares 

Auro M<Jura Andrade - Preso PSD 
CUt11l10 Noguel~a da Gama P'fB 
nU! Paimeira urj.~ 
G,jiJcrto Marmho PSD 
Adillbel·t::l SeDa· PTB 
Cdttete pmhelTo PT~ 
JJall.!·,n Parente eu:;..; 
Gwdv Mond.n P~O 
VasCOtlCel06 forre!) PT'J 

'3é'c~·etár.o, Oro Evandro Mendes Vial!na, DiretorGeral 
~cumCl'~. ~ua~ta-tel1'as as 10 haras. 

ISTRITO FEDERA!: (7 Membros) 
Suplenles 

Menezes Pimentel P-SO, 1. Filinro Muller 
pedro Ludovlco (Vice-Pres.) PSJ..} 2. Eugênio BarrOs 
Lln:J de Matos IP;oesidente) PS.:J .i Hel'lbaldo vieira 
Oscat' pa.s.sos P'I'B . 1. Aarão SteinbrucQ 
Dlx-l:JuJt Rosado P'l'B 2.' Antômo Jucá 
Dmarte Mariz UDN 1. Lopes tia- Costa. 
EUflcr; Rezenae , UI.)N 2, Zacarias de A~sumpção 

Secret-à:,a. Oficial Legislativo, PL-3. Julieta Ribeir odos SantoJ. 
Reuni0es. QUilltasteil'as as 10 horas, 

ECONOMIA (9 Membros) 

Titulares' Partt:'10s Suplentes 

Filinb Muller (Presidente) FSD 1. Jefferson de AgUiar 
EugnlO Bar~os PSD 2. Sige:lredo Pacbeco 
..A.ttll1o Fontana P;:lD 3. SebastIão Archer 
"ose Glllomard P!:iD 4. Josapnat Marinho 
Jose ErmlrlD (Vice-rores. 1 PTB 1. OScar pass06 
Nelson Maculan thcencíado) PTB 2 . Bezerra Neto 
Júlio Lelte P'J'D 3_ Mi'HI Braga 
..A.d:JJphO Franca ro~ 1. ,1vs~ Cân<;l1do 
Lopes da Costa - luN 2. ,zacarias de Assumpçao 

Secretá'r,o: Auxiliar Legislativo, 'PL-IO, Cid .Brugger. 
~euniõl.s. rêrçus-fetrae àS 16,00 horas. 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros, 
Titulares p~\!·tlnos Suplente3 

Menezes Pimentel <pres.). PSD 1. Ben..edicto valladare, 
Walfredo Gurgel PSD 2. Sfgefredo Pachecp 
Pessoa de Queiroz PTB 1. Vago 
Amaury Silva Illcenciado) PTB .~ Vago 
Antônio Carlos UDN 1. Adolpho Franco 
Pedro Calazans <Vice·Pres.) UDN :l. Milton Camp06 
'.-tem de Sá {T,ON 3 t'troon de -MelO 

Secretária: Oficial Legislativo. PL·7 Vera de Alvarenga Malra. 
R~unié~s; Quarta .. teiras às u,OO horas. 

Sec"etápú: Auxiliar Legislativo, PL-IO, Cid Brugger. 
Rel.lniõts: Quartas--feira.s às 10,00' hotas. . 

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 
Titularea Suplentea _ 

BragP" Ruy Carneiro (Vice-Pres.). 
Walfrecto Gurge1 
José Gu'lOmard 
!Raul Giuherti 

Partidos 

PSD 
PSD 
l'SD 
PSD 
PI'B 

,PTB 
UDN 
7DN 
iJON 

1. Leite Neto 

Vivaldo Lima (Pres., 
Amaur.v Sillo'a. !licenciado) 
Heribaldo Vieira 
Eurico Rezende 
Antônio Carl1?S 

2. -Lobão da Silvelr9 
:I. Eugénio Barros 
4. Júlio Leite 
1. AuréHo Vianna 
2. Pessoa de Queiro:il 
3. AntôlU(} Jucá 
1. Lopes da Costa 
2. Zacarias de Assumpção 

Secretâna: Oficial Legislatlvo, PL-~, Ve"a de Alvarenga MR.fra.. 
Rt!uníõ!.'s: QuintaB~feira.s às 16,00 raras." . 

POlíGONO DAS StCAS (7 Membros) 
, Titulares Part\oios Suplente. 

Wílson Gonçalves PSD 1. Sigefredo pacheco 
Ruy CarneIro IPres.l ~~D 2. Ltlte Neto ' 
Dlx-Huit Rosado rl'B 3. AJ gemiro de Figueiredo 
Heribaldo Vieira ,l1'ô 4. A~r.on de Melo 
Jose Cândido ODN 5. Júlio Leite 
Autéllo Viana IVice-Pres.) M'S 1. João AgripinO 
Dlnarte Mafl3 UJjN 2. Lopes da Costa 

SecreLfc:}(). Auxiliar Legislativo PL-9, J. Ney passos Dantaa 
Reuniões: QUintas-feiras ~ 16,00 horas, 

REDAÇÃO (5 Membros) 
Titulares· 

WaHredo Gurgel 
,. Se!;)astião Archer 

l?ar':.ldos 

?8D 
PSD 
P'l'B 
UDN 
UDN 

suplem;a 

1. LobãQ da Silveira 
2 .Jose Feliclano 

. Dl:x-HUit R·::lsado tPres.) 
,)P!tdre Calaza.ru fVice-Pre.<i.) 

Júlio Leite 

1. ael'lbaldo Vieira 
1. João Agripino 
2. Posaphat Mruinho 

secret.::il"'la: Oficial Legislativo PL-8, Sarab Ab!'abâo. 
Reumões: Trças-felr2S às 16,00 noras. 

RELAÇÕES EXTER,IORES (11 Membros) 
Titulares 

Benedicto Valladare.! 
l"llinto Muller 

Suplente.t 

Menezes Pimentel 

, , 

(Jefters:)n de AgUJa.; <Pre6.) 
"\ Aarão Stelllbruch 

Pessoa de QueIroz (V!Ce~'Pres J 
V!vUldO Llma 

?artldoS

I PSD 1 
P.;3U I ~. 

PSDI 3 
PSD 4. 
P'1B. 1. 
PTB 2 

RU}' Carneiro 
Jose (}womard 
Vlc~onno F'~elre 
Argemlro de fo'igueiredo 
Antó:o J~a 

'I 

Ol')car passos 
AntõUlo Carlos 
JOsé Cânduio 
Padre Calaza~ 
Amon de Melo-

P'1'B J 
JDN 1. 
o.ON 2, 
JDN 3. 
OO~ 4, 

Vago 
DaDJel Krieger 
EUrlco ReZende 
Joán Agr!plnO 
Mem de Sá 

Secl'etã rjO: Oficial .Legisla tlVO, PL-G, J. B. Castejon Branco. 
Rcumões. Quintas-feiras àS 15,OQ horas, 

SAODE (5 Membros) 
Titulare5 

Pedro. Ludovico 
Sigefredo pacheco 
Dtx-Buit Rosado tVlce_~ ) 
Lopes da COsta c Presidentel 
Miguel Couto 

Pai'tldos Suplent~ 

p~O ! Eugenio BarrOa 
I'SD ! 2 Waufredo Gurgel 
flfB 1 . AntôlliO Jucà 
(JON 1 Dina -te Manz 
PdP \ 1 Rau! Giubecti 

S!F'T'2~1[·ln; Auxiliar LegIslatiVO PL-l0 Eduardo Rui Ba.rbosa, 
Rcuni eiS: QuinlAs-telrQ.S às 15,00 noras. 



Quarta-feira 2\. 
• ~;a == • 

Titulares 
Jooé GUiomard 

• 4 __ ~~""-:=~..;D;.;I~Á;,;R;,;IO.",;:;D.;;O;,,.;;;C r~O;,;N .. !i;,;;~:.;E:S;;;.S;;,O~N;,;;A;,;.C~I;O.:,;N:;;A;;l""",(~S~e-:-çã:;O;;.,,;:II:,:l. _____ =~""",,=,,,,:.F;:;:evereiro de 1964 

mero 1.153-63. do Sr, senador An''&. 
nio Jucá.. aprovado em 10 de jezern· 
bro de'196'3. 

SEQURANÇA NACIONAL (7 Membros);' . 
Suplent.tl 

nhor Senador Slgerredo Pacheco, 
aprovatlo em 1& de dezembro de 
1963. 

VlctorJno Freire 
OScar Pa.ss"" 
Silvestre pérlcles eVice-reB.) 
;rrineu Boanha.usen· 
z,arcala,s de AS6UlllpçâO (PresJ 
Raul Giubertl 

PSD 
PSD 
I:'TB 
I:'TB 
UDN 
UDN" 
PSP 

1, Ruy Carnelro ' 
ll. Attillo Fontana 
1. Dix-Hult Rosado 
2. Vago 
I, Adolpho Franoo 
2, Eul100 Rezende 
1. l\Iiguel Couto 

Secretãr~o~ Oficial Leg1.s1atlvO, PL-8, Alexandre P!aender. 
R€uni6es~ Quintas .. reir9.S às 17,% horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
'l'i tula.res 

Leite Neto (Viee~Pres.) 
Sigefredo Pacheco 
Sllvestre PérlcIes i'Pre8.) 
Nelson MacUlan Oicenciad.o) 
AntOniO Carlos 
Padre CaIazana 
Aloysio de Carvalho 

Partidos 

PSD 
PSD 
Pl'B 
PI'B 
UDN 
UDN 

PL 

Suplentes 

1. Victoli.no Fr~i.re 
2. Benedicto ValladareJ 
1. Edmundo Levi 
2. An ~nl0 Jucá 
1. DiJJa.rte Mariz 
2'. Lopes Costa 
1. Me mde Sá 

De.retilrlo: Auxillar Legislativo. PL-9, J. Ney Passos oantoo. 
Roun1ões: QuartaB~tetras às 16,()O horas. 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

(5 Membros) 
Titulares Par~lClos Suplentes sub.stl~'Utos 

JOSé FeUciano (Pres,) PSD 1. Jefferson de Aguiar 
,sebastHi.o .Archer PBD 2. Filinto Muller 
Bezerra. Neto P'l'B 1. Sllvestl'e Pé!'icles 
Uno de Matos PrB 2. Miguel oout-o 
Irlneu B:Jorl1hau.sen (VIce-Pres,) uD~ 1. Zacarias de As.'S.umpção 

Secrt"târ'o: OfiCIal legíslaüvo, PIr8. Alexandre Pfaender. 
ReUnIões: Quartas·fel·ras àS 16.00 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

A) Para Revisão do Projeto quel Wi~on ConçJUv,", P$D. 
d f , I PROTE .t\ttllur Vu'gllio - P'l'B. e. me e regu a a . - Edmundo Lm _ PTB, 
ÇAO AO DIREITO DO AU-j Adolpllo Franco _ UDN, 
TOR . Eur~i!:J Rezende tVicePl'esJ.dentel iUDN , 

. Crü'lda em Y1rtude do Requ,er.imento' JUJf.!:lhat Marinho' - S/legenda. 

MembrO{) (5) _ Partido.s 

Ja.é Fellcinnc - PSD. 
Slgefredo pacheco t VicePr . J -

PSD. 
José El'mirlo (Presidente) - (11)3, 
Lopea da oosta - UDN, I 

Membros (5) - p:.\:'tleos 

Josá Feliclano .:.. PSD. 
RUy Carneiro - P8D. 
Ant-ônl() Ju~â. - PTB. 
padre Calt\Z8M - UDN. 
JOSnphRt Mannho - S legenda. 

Aurél!o Vianna 'Relator) - PS!). 
Seo!'etá.r1o: Auxillar Lcg1.sUlr .. ,)\'o, 

PL-IO, Alexandre Marqu,"" de Al\)U-1 H} Para o estudo das Mel,sa-
qU~~e~~~lõ~:llOifl,5 e 411.s ferras às 14 gens do Poder Executivo re .. 
hora.. '. ' ferentes à REFORMA AD

MINISTRATIVA 
E) Para efetuar o levantamen

to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAiS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

Criada em virtude do Requcr;men-l 
to uI} 665-63, do Sr. Senadvr .'O$é: 

Cl'!a:da por ln~c:ati\'A 
dos De·puL:.dos flpn .. vJda 
em 1.12 1963,' 

dn Càm"lrG. 
pelO Senado 

Membros i 18, Partidos 

SenadorES; 

\VllfJ,On Gonçn1\'es - PSD. 
Leite Neto - PSD,· 

Ermirio, aprovado na sessão de lB (te i 

setembro de 1&53. /' 
Designada em 19 de setcm;)l"O de I 

1963. 

Sigc!redo paclleco - PSD. 
Argt!tni..ro de F .. g,ueuedo _ pfa. 
EdmundO LeVI - PTB 
Adolpoo Franco - UDN. 

Pro:-rogada em virtude do i1~que
riment.o 0 9 1.159·63. do Sr. SC1lJ.dor 
Ml1ton campos. a;1'01aOo na sc&áo 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros 19) '- part!dC3 

João Agrip,no - UDN. 
Aurelio Vianna - PSB .., 
Jo.stlplHlt Marinno .- Sem le'(fo/..1a, 
Deputado~: 

GUStavo capanem<]. tPre.::.identel -
PSD. 

JOSé Felicinno _ PSD. AdcrbaJ Jurem;) - PSD. 
Att1ho F'ontan:l _ PSD. Laer\..e V~c..ra - UD!'O \sntwr.u do 
Eug&n.o BarfOS _ PSD. pelO cputndo ArD:lldD N,gt1t?1 ai. 
JCt.Se Ermirio IRelator) _ i'Tj3, He.tor Dias - UDN. 
BezCITa Neto _ PTB. l)Qutel de Anara"e - pTB 
A'1elo Braga __ PTB. Arnaldo CetG€lra - PiSp. 
Lopes da costa - UDN. Juar€z TávOf\\ - PDC, 
Milton Campos tP:(!:,ldentel Ewaldo Pinto _ MTn.. UlJN,. _____________ _ 

JIiJIo LeiW--,VicePr.) - PR., CO" ,,~ "'\'...,.,C ' 
Secretário r Auxilw Leg"",:lvo I MISSõES ESPb .IAIS 

PL-IO. Aiexandre Marques <l< '"oU-I PARA O ES'l'UDO. DE 
querque Mello.. I'RO 'F'TOS DL' ElIII<'N. 

Reli.nlê)e'" 5-~s feIras a:5 16 no a.s 1 J ,~ l!l ~ .. :,1'1 
- r. DAS A CONSTITUICÁO n' 480-62, do Sr. Senadol' Mllr,on I Secretár::.o; Oflclal Legtslawvo. 

CfUllpOO, aprovado em 20 de JaneLl'c. PL·6. J. B. CasteJon .Branco. de 1962, i __ I) Projeto d~ Emenda fi Cons-
De;Jgnada em 22 de novmbro de) C) Para o ""~udo dos efeitos 1") Para estudar a situação dos tituição ,,9 4/61 

196'. da INFLACAO E DA POLlT!- TRANSPORTES MARiTI. (QUE DISPO/,; S!HlRE HmCmEN-
!Crorrogada até 15 de dezembro <lei CA TRIBUTARIA E CAMBIAL MOS E FERROVI/"RIOS '1'08 DOb >j,1GISTUADOSI 

190J "'m Virtude do RequerlmeUi() ntl.. , 1 

llJe.'O 193.62. apr'ovado em 12 de de-l SoBRE AS EMPRtSAS PRI- Crlada em virtude do Requer,m",,· E.elt" em 27 de JunhO d. 1961. 
zem;:;ro de 1952, I VADAS to n9. 752-63, ti::> Sr. Senaaor Ju!:'é p' .. o:r ct . 

c .. mpletacia em 4 de janelrO de', I F.a-mirlo. a.provado na. se.ssão ãe 13 eel rO.10,o8 a. 
19ô3, (!Olll a deSignação dos Senho)re.s 11. . , novembro de 1!}63. - até 15 de dezembro de 1962 Pf'IO 
Sen:wores Vasconcelos', Torres e' Cf;fl.d,a[ e~ v;t'tude do Requcrune.n.. Desirrnnda em 13 d n v mb .... ~ Requerimehto 6(;!i-61 apr, em 14 de 
Etlmt:ndo Levl. tt::> r: 5:::. wti.~, do Sr, Senador Ov.\vee,., 96') b'- e o e , "0 (n;; dezembro de 1951. 

J Vlel:a, aprovado na &eSSik> de' :t de! L ~. l' 
Prun'.ogada até 15 de dezemlvo de! ugôsto de 1&63, I Pr:)rrogadá até 15 de dezemb ri - até 15 de dezembro de 1I:iG3 Pf'!O 

11l!)4 PtU vlrtude do RequCtlmt'llW n(j. ~ De~'., _, c d A_ d 1964 em' virtmJe d R >q' ue ! r~ ~; Reque'.:'lmelHo 779-82, upr, em 12 oe 
D1el \J 1 193-63 do Sr Senadot' Mcpe-I ':"~",I,d a em 8 e agVo:>to e 1963.' o • e r meU., zembro de 19('<) • " ' n9 1 162-63, do Sr, Senador Jt:lio v ... 

ze<s PuneUlf'! ap:O\'ado em 15 li! Ce- Pro!Tog'ada em virrude do Requerl-1 Leite. aprovado em 10 de cte'''ma,·o - atê 15 de dezcml.<+.o de 1l):\4. ç('to 
zemol'o de 1963. mento n~ 1.J61. de 1963. do Sentlor de 1962. ' e ftequerunemo 1 1'::0-63, .apr. em 16 ,je 

Membros '7) _ PartidO.$ Senador AttillO Fontana, aprovado' d~'lembl'o de 1963. 
em 10 de dezembro de 1963. J Membros 15) - Partldos 

Memb:'D5 '51 _ Pnrtldoa AttUlo Fontana - PSD 

AttiHo F'vnu:tna _ Presidente ~~:!l~~1rr~c~ec~B. PSD. 
PSJD'

A 
Irineu Bornhnwen _ ODN. 

Complet.ada em 29 de outu.b,o de 
19íi2, 15 de mmo de 19l13 e 23 de .n~);'Il 
rl.e lS63. 

Membros (:G\ - Part.idos 

G.:b':::ito õ .. !annho - P$D. 
Men~2.es P1Ul{!ntel - PSD. 
llcnb3!do Vieu-a -- UDN. 
.ivliltan CampJs - UDN_ 
Va.:oconce.os TOM"es - PTB. 
Ed.m undD LCVl _ PTB. 
A.cJy~tO ~ Carlialhq - t'L. 

P 
.osç; Fel;ciano - (Vice·Pr) Jillio J,.tel,te - PR: 
SD~ , ! Secretárro: AUJuljar J.A:~'Jlatq"c; JcH~ftOn de ,~gui3r -:- PSD, 

Adolpho Pw.nco _ UDN. ' . .I elO. lS6;:n _ PSD. 

I 
Jo.;ê ErmlJ'10 - Relator - P'I'B. I1 PL-IO, Alexandre M de' A M 1 . ~ba.<l da S,~\çlJa 123 de /.tonl de 

Aurf;l;o Vianna'_ PSD. . -- RUy CarnclrQ - PSD. 
, . Secl'ctári.::.: Oficinl !..e:)i:<>lat.vo I Benedicto Vallad nret3 - PSD 

B J Para estudar a situação da PL-3. Juliet. Riberro doo s;;';,,,,: . G) Para o estudo da situação Wílson Gonçalves '23 de ab:,l de 
CASA DA MOEDA I -- do CENTRO TÉCNICO DE 19G3) - PSD. 

1 AERON' UTIC Dantel Kri.eg~l' - UDN. 
Cn~da cu. 1 drtude do nequeranen_j D) Para estudo das causas que I A A E DA ESCO- LoJ.le$ da C;':1;ta \29 de outul.uo da 

la nO, 561-63. do Sr. Senador Jelfer. dificultam a PRODUCÃO LA DE ENGENHARIA DE 1962) - UDN, 
,'00 de Agu:,,', apr'vado em H 1e AGRO PECUÁRIA • AERONAUTICA, DE S JO- Milton Campos iVlce-Pre.sldcn,.) 
rq:c:;\o de 1963. DeSIgnada em 2t' de e suas re- HerlJ;.a.ldo Vseir8 -- UDU. 
n~("L" de 19ü'. percussões negativas ha ex- SÉ DO" CAMPOS Rui Palmei'a -' (JDN. 

Prúnog.uda até H de marÇo de /964 r ... "· ... tcão Criada em virtude do R~U~l'I·lnen.. Silvestre Pér:ícle:i L23 de aoril de 
H}G I)',U.s ) em - vil"tude elo fH'quer:.n"lt'n- ' .. ~'! - 1968) 
to numero 1 16Q-63, do Sr, :3en~aor Criaaa em virtude do Requ,<:o"'ntPn. to 11

9 
768·63, do Sr, Senado~ t?a.dre Bezen'a Neto i,Z3 de abril de 1Ua:J) . 

• l.'.'i~r,':;cn de A~. \.liar. ap:o.,'acto em 1D ~u.... CaIazans. aprovado na 6e!são ~e 13 - PTB . . , to. n9 5(}9-83 do Sr, Secador JOSé de novembro de lQ63 
d~ d€'~';:!mbrQ de 1963. Errnll'io, aprovado na seSSá~ de :i!-O de' / ~, AfOllSO CeL<:D - PTB_ 

MCnlbrOO {7-' _ 'Partidos agOsto de J963, Designada e1l. 13 de novembro de Nogueira da G~la - pTD. ( 
.J.eIfCfSOU de A.wJ~r iPtesuie.l:..e 

p~O!' 

Designada em 22 de a.gOsto de 19'13, lJHi}. Barros can'alho' - PTB. 
P:rO:rogad.1 pOr 1 ano, em Vl·,tU"O Aloy.80 de Carvalho (preSidente)" 

1 
'.ol prorrog~da até 15 de dezem·;ro de PL . 

(() Rfquerjmen!{J n9 1.197-63 do E!i"- 1964 em vlrtude do Requenmel1to rü.. -Me~ de Sá -.. PL. 

... 

.J 
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Projeto de Emenda à Cons. 

tituição n 9 7/61 
JQUE DISPOE SOBRE AS MATe

RIAS DA COMPETf.NCIA PRIVA
TIVA DO SENADO, INCLUINDO 
AS DE PROPOR A EXONERAÇAO 
DOS CHEFES DE MISSÃO DI
PLOMÃTlCA PERMANENTE t 
APROVAR O ESTABELECIMEN
TO {} ROMPIlUENTO E O RE.-\" 
TAMENTO DE RELAÇO~:S DI
PLO~[ATIC,\S CO~I PAíSES ES· 
TRANGEIROS) . 

L) Projeto de Emenda .. Cons
tituição ,,9 9/61 

{QUE MODIFICA O REGIME DE 
DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS) 

Eleita em 2{) de novembro ,de '1961. 

Prorrogada: 

- até 15 de dezembro de 1962, pelo 
RequerImento 605-61 ap,:ovado em 14 
de dezembro de 1961; 

- e.t.é 15 de dezembro de 1963, pelo 
'Requel'lmento 782-62 aprovado em J2 
de dezembrQ de IS62; . 

El.eIt~ em ~ de outubl' ode 19tH. _ até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Plonogada. Requerimento 1 141-63 aprovadQ. em 
- até 15 de dezembro de 1962 pelo 10 de dezembro 'de 1963' 

RequerImento 3G7.-61, apr, em H de I Membros t16> - partidos 
deLembro de 1961, I Jefferson de Aguiar ~23 de abril 

- até 15 de dezembr~ de 1953 pelo de 1963) _ PSD. 
.Req. 1.139-63,. apr. em ,lO de clezem~ Ménezes Pimentel _ PSD. 
tiro de 1963. Filinto Muller _ PSD. 

C:JD1pletada em 29 de outubro de Ouido Mondín ('>9 de outubro de 
.1962 e 24 de at>:il de 1962. 1962) _ PSD. -

" Membros 116) - Partid03 Ruy Ca.rnelro (23 de abril de 1363 
Menezes pimentel - PSD. - PSD. 
Wtlson Gonçalves 123 de abril de' Dame! Krieger IRelator) - ODN. 

1983) _ presidente _ PSD. Euric-o Rezende (2'3 de abn.l de 
LObão da Silveira - PSD. 19631 - UDN, 
Ruv Carneil'o \23 de abnl de Hlu3J Milton campos - UDN. 

_ PSD. . ,Heribaldo Vieu'a - UDN, 
GUldo Mondin ··f.. de outUQro de Rui Palmeim -UDN 

1964) _ pSD . ..- Amaury SIJva - 23 'de abril de 
Eurico Rezende 123 de abflJ de 1963) - PTB, 

1963) _ UDN. Barros Carvalho - ?TB. 
Daniel Kneger _ UDN. Argemlfo de Plguetredo - PTB. 
Milton Camp:ls lVice~Pres\ctente) Bezerra Neto /23 de abril de 1.963 

_ UDN. - pTB. 
He.noaldo Vieira _ UDN. Aloysio de Carvalho -- PL. 
Lopes da Co.tta _. UON. Lino de Matos - PN. 
silvestre Péncles ........ ) -' PTB 
Vivaldo Lima - P.T~. 
Amaury Silva 121 úe abril de ~9(3) 

_ PTB. 
Vaga do Senador Pinto Ferrerra 

(2,:\ de abnl de 1963) - Rela~oI 

FIE. 
AloySlQ de Cal'valh:> - PL. 
Lino de Mato.!> - P1:'r\, 

K) Projeto de Elnenda à Cons

tituição nq 8/61 
(SôBRE ~XO!".;EI\A,,~i\O. POR PRO
l~OSTA DO S.I~NADO, DE V1U:I'E 
DE .l'IuSSAO Df Pt OiVIATICA DE 
CARA'fElt l)En~lANLN'l'E) .. 

Eleita em 5 de outubro de iD51. 
Prorrogada: , 
_ ate 1:1 de dezembro de 1962. !)~j" 

Reque:unento 608-61, aprovado em 14 
de Jarieu'o de 1U6I; 

_ ate 15 de Janeir\.J de 1953, pló'l() 
RequenmeDLO 731-62, aprovado eU! J~ 
de dezembro de 1962; 

_ até 15 de' dezembro de 1964, pejo 
Requel'lmento 1.140-63 ,aprovado em 
10 de dezembro. de 1963. 

Oompletada em 30 de março de 
1962, 29 de outubro' je 1962. 2a de 
abríl de 1963. 

Membroe 116r _ PartidOs 
Menezes Plmentel - PSD, 
Ruy CarneIro \23 de abril de Ul'.i3) 

_ PreSIdente - PSD. 
Lobão da Silveira '- PSD. 

, Jefferson de Aguiar 123 de abrll G-e 
1963, - PSD. • 

Guido Mondin {29 de outubro de 
196" _ PSD. . 

Danle: Krleger _ UDN. 
Eurico Rezende (23 de a!>ril de 

1963' - UDN. 
Milton campos - crp-a. 
Heríbaldo Vieil'a. IVice~PrestcLnte) 

'- UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 
Vaga. do Senador Pinto Fe':'Telra 

(23 de abril de 1962 - Relator -
PTB. . 

abril de 1*3) Bezerra Neto 
_ PTB 

Amaury Silva 
_ PTB. 

123 O:J • 123 de abril de 1963) 

M) Projeto de Emenda 

tituição nQ 10/61 
à 1",;0115-

IAPI,IC.1ÇAO D,\S COTAS DE DI
POSTOS. DESTIi\ADAS AOS MU
NICíPIOS) . 

Eleita em 28, de deze mbro de 1932. 
pro.l'ogada: 
- até 15 de dezembrc- de 19'63 pelo 

Req, 783-63 aprovado em 12 oe de
zembro de 1962, 

- até 15 de dezembro de 1!}6-l pelo 
Req. 1. 142-63 aprovado em 10 dO! ou
tubro de 1963. 

Completàda em 30 de março de 
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 de 
abril de 19-63. ~ 

Memb-:-{)s 116) - Partidos 
Jefferson de AgUiar _ PSD. 
WIl...<:.On Gonçalves 123 de abri] de 

1963) _ PSD, 
RUy Carnelro _ PSD. 

Lobão da Silveira - PSD. 
Guido Mondin t29 de outUbro de 

1982) - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaido VieIra ~, UDN. 
LOpes da COSta - UDN. 
João Agripino 123 de abril de 1963) 

- UDN. 
ELtríco !Rezende (23 de abril de 

1963) - UDN. 
Silvestre Pérlcles 123 de abril de 

1963) _ PTB. 
oNguei,ra da Gama - PTB. 
BB·rros Carvalro - PTB. 
Josaphat Marinho 123 de abril de 

1963) _ S. lego 

Aloysio de Carvalho - PL. 
. Lino de Matos - PTN. 

Projeto de Emenda à Cons-
tjtuição n~ .11 /61 . 

N) 

(CRIAÇAO DI; NOVOS 
MUNlCll' lOS) 

Eleita em 28 de março de 1002:. 
Prorrogação: 
- até 15 de dezembro de 1963 -pelo 

Req. 794-62. aprovado em 11 1. 1\0-
zembro de 1952. 

_ atê 15 de dezembro de 1964, pelo 
Req, 1.143-63, aprovaqo- em !O d.e 
dezembro de 1963. 

COmpletada em 29 de outubro <te 
196~. 23 de abril de 19-63 e 22 rIe ·ju-. 
Ih<> de 1963.'· 

Membros ......; Partidos 
Jefferson de Aguiar _ PSD, 

Wilson Gonçalves l23 de abl'il' ele 
1963) _ PSD. . 

Ruy Carneiro - PSD. 
Lobã-O da Silveira - PSD. 
GUldo Mondin '29 -de uutu~ro de 

1962) - PSD. 
Milton campos - UDN. 

_ Heribaldo Vieira - UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 
João Agripino 123 de abrH de 1963) 

- UDN 
Eurico Rezende (23 de a.bril. de 

1263) - UDN. 
Silve.stre Péricles l23 de abril· de 

1963) _. PTB. 
Nogu'eira da Gama - P'I'B. 
Barro~ Carvalho _ PTB .. 
Aloysio de Carvalho - PL! 
Miguel COuto - PSP. 

Menezes Pimentel - pSD. "~'::r.:{ 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Viejra Vice-Presidente _ 

UDN. 
EUrico Rezende (23 de abri Ide 

1963) - Relator - UDN. 
Silvesfre péricles (23 de abril de 

1963) '- PresideRte _ PTB 
Nogueira da Gatna - P'i'B.' 
Bar:-os Carvalho - PTB. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Lino de Matos - PTN, 
João Agripino (23 de abril de 1963) 
UDN. 

DanIel Krieger - UDN. 

Q) .Proj€10· de Emenda 

tituição /19 3/62 
à Cons· 

(AUTORIZA O TRIBUNAL SUPE
RIOR ELEITORAL A FIXAR DA
TA PARA A REALIZAÇAO DO 
PLEBISCITO PREVISTO NA 
EDENDA CONSTITUCIONAL N' 
4 - ATOADICIO:SAL). 

Eleita em 10 de julho de 1962. 

pror0:J'açáo: Cattete Pinheiro (23 de abril de 
1963) - !?TN. ~ í . _ até 15 de dezembro de 1963 pelo 

! Requenmento 787-62, aprovado ~nl n 
O) Projeto de Emenda à COI;S- de dezembro de 1962. 
~. . .. -' o 1 6 . - ate 15 de çiezembro de 1964 pelO 

tltUlçao n, I 2 Reql!erimento 1,146. ap.ro:vado em li] 

(OBRIGATORIEOADE PE CONCUR-I de dezemnro de 1963. 
so PARA INVESTIDURA EMI ~ompletada eUl 23 .de Rb:-U de 
CARGO INICiAL DE CARREIRA 196;J. 
E PROIBiÇÃO DE N01UEAÇOES Membros - Partidos 
lN'l'ERl~A~). ~ 'J JeHerson de Aguiar - PS. 

EleIta em 10- de maio de 1962. 
Prorrogada: 
- até 15 de dezemb:'o de 1962, pelO 

Req. 78.5~62· aprovada em 12 de d(;
zernbro de 1962. 

- até 15 de dezembrO de 11)63 peJo 
Req. 1.144-63. aprovado em' 10 df' de
zembro de 1963. 

COmpletada em 23 de abril de 1901. 
Membros _' PartIdos 

Jefferson ete Aguiar - PSD. 
Wí1epn ü:Jnç:ahres (23 de abril de 

1963) _ PSD. 

.Ruy Carnelt'o - PS. 
M.enezes Pnnentel - PSD. 
MIlton Campos - UDN. 
Heriba!do Vieira - UUN.. 
Eurico Rezende /23 de' ab-rtl de I 

1963) - UDN. \ 

Wil.son Gonçalves (23 de 11.01'11 de 
1963) - PSD, 

. Ruy Carneiro - PSD. 
Lobão da SilveIra - PSD. 
.Menezes Pimentel - PSO. 
Leite Neto í23 de abril de 19&3' 

PSD. ' 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo VieIra - UDN. 
João Agripino (23 de abril de 19153) 

_ UD:<. 
Eurico Rezende 123 de aoril de 

1963) - UDN. 
Daniel E':.nege: - UDN, 
Silvestre Péricles \23 de abrii' d. 

1963l - PTB. 
Nogueira 'da Gama - PTB. 

Barros Carvalho - PTB. 
Mem de Sá - PL. • 
Aarão Slembl'uch. _. MTR 

João Agrlpmo (23 de abril de lú63 
- Vlce-Preslctente _ UDN. 

Dnnlel Kr>eger - UDN. R)' Projeto de Emenda à Cons· 
Silvestre Pel'lcles 123 de abril de tituiç"âo n9 5/62 

1963) - PTB. -
Nogueira da Gama _ PTB (DISPõE SõBRE A ENTREG.-\. AOS 
.Barros Carvalho - PTB MUNICíPIOS DE 30% DA ARRE· 
AloyS.iQ de Carvalho _ PL. CADilÇAO nos ESTADOS QUAN· 
Aurélio Vianna /23 de abril de DO 'EXCEDER AS RENDAS Jl1U· 

1963) - Relato:, - PSB. NICIPAIS). 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9 2/62 

(INSTITUl NOVA DISCRIMINAÇàO 
Dt RENDAS E~l FAVOR DOS 
l\IUNICíPIOS1· 

Eleita em. 23 de maio de 1962. 
Prorrogação: 
- até 15 de dezembro de 1963 pejo 

RequerImento 786-62, aprovado em 12 
de dezembro de 1962: . 

- até 15 de dezembro de 1964 "1"10 
Requerimento 1.145-63 aprovado em 
10 de dezembro de 1963. . 

Completa-da em 23 de abril de 
1963. 

MembrQs _ partidos 

Je!!el'son de Aguiar _ PSD. . 

Wilson Gonçalves (23 de ab!"ll de 
1963) - PSD. 

Ruy Car!1eirO - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Leite Ne!<> 123 de abril de 19$3) 

- PSD. 

Eleita em 13 de setembro de lt!õ2. 

Prorrogada: 

- até 15 de deiembro de 1963 pelo 
Requerimento n9 1.-147-63 aprova:do 
em 12 de dezembro de 1962; -

_ até tf, de dezembro de 1954 nela 
Requerimento 1.147-6 3aprovadc eD 
10 de dezembro de 1963 .. 

C-ompletda em 23 de abril de 1963. 
. Memaroo - partIdOS 

Jetrerson de Aguiar - psn 
Ruy Carnero - PSD. • 
Lobão da Slvera - PSD. . 
WilSOI;l Gonçalves (23 de abril UI 

1963) _ PSD. 
Leite Neto 123.4631 - PSD, 
Menezes ~ Pimentel - PI·esldente. 
Mi1tQn Campos - UDN. 
Herihaldo Vieira _ UDN. \ 
Josaphat Marinho - 123.4.63) 

ViCfl- presiden te - UDN. 
Dantel Krleger _ UDN. 
Vaga do Senhor Pinto Ferreira. 
Eurico Rezende 123.4 63) _ UDN 

126.4 63) _ PTB. 
Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Carvalho _ PTB. Vivaldo Urr,'a _ pTB, 

AlcvsiQ l~e l·!~\~\a!n.o - PL. 
Lino de .'u..l .. :·- PTN. l'){!'!CQ D..o NBUMQ DE HOJE: CH$ 0,40 Mero de Sá - PL. 

Miguel couto (23.".63). PSP. 
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SENADO. FEDERAL 
l' -SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA, DA 5~ U~GlSLATUHA 

ATA ~ 17~ SESSÃO, EM .26 
DE FEVEREIRO DE 1964 

PItESIDeNCIA DOS SRS. MOURA 
ANDllADE E AHALIlERTO SENA. 

São Ud05 ,apoIados e despacha~ 
dos às Comissões competent.es, OS 
seguintes; 

Projeto de Lei do Senado 
W 8, de 1964 

não sendo reconheddos como diplo
mas ou certificados válldo.s, aquóles 
que não forem de cursru e escolas oli· 
cia.lizadas pelo Govêrno Federal, ou 
universidades ou facuTdades federali
zadas ou fiecaJ.1zadas ~l.as mesmas 
au .orídade.s. As 14 horas e 3Q minutos aCham./ 

se pn,s::ntes os Sl·::;. senadores: 
Ada~bel"~o lSen3.. ' 
Vr\'!üdo Lima. 
.A.r~hur VÜ·JW3. I 
~enêz.e~ ... P~m:;nteI. I 
DIX~Hu:" RO"adO. 

Que lixa sanções aos Chefes dos Art. 49. O servidor de' qualquer .Mi .. 
óryacs do ser,vlço Público Federal I nistério ou Autarquia. redator do ser
centrali::ado ou descentl'al'zado' viço público, terá direit{) de - a re
que dilicultarem a cOncessão ..àé querimento devidamente ju.stificado 
'beneficios mamjestamente leyats. - solicitar stla transferência "ex of~ 
aos serVldores pUbl.cos. ficio" para qualquer outro Ministério 

ou Autarquia. 

será feito mediante concursO PUOHet 
de provas. realiz.ado pelo Departametlw 
to Administrativo do Serviço Púb]!c~ 
ent.re r..andidatos do sexo mnsculino. 
de 18 a 35 anos de idade, sendo ve
-dada n nomea(:ão de interinos na Cf'.1'. 
reira. 

Art. 2°. Será f.ambém exhdda a. 
prova de investi~9ç8o wt·:al fefta PQ1' 
tlma coml"-<;ão ef..'Oec1al. fi fim de ser 
cOlntl1'DVada a idoneidfiDe moral do 
ca~didato. 

Dinar~e :i\lal'lz. 
WJ Urc~1) Gmgel. 
Ruy Carneiro 
Ermirio de .Moraes. 
JOJaphat ~Iari.l1h:). 
Aarão steinbruch. 
Aurélio Vianna. 
Ben~d!clo vaLad~re&. 
M0!1ra All{!'ra-de. 
pedro Ludav;ca. 
Lopes da CO::;13. 
F~1into Muler. 
:e",zerl'a Neto. 
úu:do Mondin. 
MplU de Sá - 20. 

O Slt. PRESIDE:>I'CE: 
A lista de presença. acu .. '!a o com

paredmcnto de 20 E?r3. Senadores. 
Havendo número rcglmen~al. decíaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lIda a ata... 
o 8r. 2° secretário procede à 

!eitur~, da at!l. da Sessão a.nterlOr, 
que e aprovada sem debates: 
O Sr. 10 Secretário lê O seguinte 

EXPEDIENTE 

Hespostu! a pedidOS de infQrmações 
e::caminhado5 pelo senado. 

Do Sr. Chefe de Gabmete Civil da 
pcasidêm;ll\ da República: 

Al't. l(). os chefes de órgãos do Pes
Bo:31. d9 Serviço Público Fedl:'ral, côn
tra1l3ados e descent-r3!izados, que di
ficultarem a coJncc':>são de beneficlos 
manifestamen'e legais, nos servidor: 
res, cujo.:; direito,'3 sãQ reconhcc!dós 
pelo Poder Judiciária, em face de 
~a,:d.a,do. de SeJurança ou Ação Or. 
dmana, fIcam pelo prazo de 1) (ci.!1CO) 
anQ<; inJ bili w dos ao exercicio daque
la chefia. 

~ lI', A punição pOderá ser reduz!
da à metade a critério da Comissão 
de Inquérito que será especialmente 
desIgnada para tal fim. se ficar C{)m. 
provada que a inca,pacidad'e do chefe 
d'3 referido órgãt> decorreu d'e ato d{)~ 
loso e não culposo. 

§ 29. Quando 00 chefes de órgãos 
do pessoal, apoiados no ar. 194, item 
VII, do Estatuto do.s Funcionários pú· 
blicos Civis da União, descumpriretn 
ordens manifestamente Uegais doe au· 
toridade superior, a pun!çru:, do pre· 
sen:e arLlgo será aplica.da àquela au
tori<lade superior, apurada. em pro
ces!'lO administrativo. na torma do ,ar
tigO 217 do referido Estatuto. 

Art. 29 O servidor púolico fe
deral, de qualquer nível ou quadro, 
ou fun~âo~ que seja. diplomad.o ou ve
nha a se diploma.r por escolas técni
cas ou facu.:-dades sup-eriores, ou Cu.r

O!. de 6 de fevereiro, CO:U t'eferên- SOs de especialização, terá assegura
cia ao RequerImento n9 664-63, do da a sua. promoção ao quadro da caI'
S1'. Sen.r.do1' Aarão Steinbruch; reira a que fizer jus seu título uni-

DQ Sr. Ministro da Viação e Obras versitário ou técnico ou de especiali-
públicas (Avi.sos de 24 de fe-vereiro): zação. ' 

N'1 B-28, com referência. ao,Reque· Art. 3°. A nomeação - pl'omo-
rlmento n9 751-63, do Sr. Senador ção - à que se refere o art.. 29• se 
Adalberto Sena; fará a requerimento do servÍdor ao 

N0 B-32. com referência ao Reque- mjnis:~ro ou aut.oridade autárquica a 
rimento n9 1.204-63, do Sr. Senador que pertencer o beneficiado, ql1e enca_ 
E!lrico Rezende; minhará ao órgão competente o pro

N? B-39, com referência ao Rp'que~ cesso para o ato competente e legal 
'rimen~o n9 788-63. do 51'. 'Sellador _ DASP - cOIP a aplicação "ex ar-
Vasconcelos Torres. nelo" . 

O SR PRESIDENTE: Par.agrafo único. O requel'im~nt.o 
. será. lnstruído com fotocópia. do tltu-

Está finda a, leHul'!l d" expedIente. 10 ou dlp!oma do beneficiado, auten
Sõbre a mesa doI.. .. proJet.o:i de leI. tlcada e' rubricada pelo chefe d-a re-

que vão ser lido!. partiç:io Q. que perten,cer o servidor, 

, 

Parágrafo único'. O presente artigo 
beneficIará tsmbém OS pl'ofessôres do 
quadro do funclolHt!ismo federal. 

Art. 50 Esta lei entrará em vigor 
na data da snu pl:.ollc.::cft0, !'tvogap 

Art. 3° Esta leI f'nf.nrá Pro V:""i 
na d~~a dr ~ua pul)li('a.d~o. p<!veg.1d·s 
as d'spO'Jções em COntrárIo. 

Justlficação 

A becularll"d[l..iie da func§o (1,0 2'!('lJ .. 
das às disIJoSlçõcs em contrário. te fiscal do impôsto de CO!1.5Ul\1i') (,xl~ 

Justificação ~e medlõu,c:;: c.~o.utei!\d')'2<; do Int?rr". 
il 'prov:déncia Vilã evitar o con- te d'), F37Ç""1da na ,<:;:e!~cfto çle ~Jnrlt. 

gest:onamento de proce.:s.ns no POje;: rlatos. A tdo'1c1drrle m0rl'1 é re"~', {. 
Jud:ciário. decorrentes de direitos 1i~ I to e~<;enc!-:ol "qu"lrs que tem ~Or ,1(>. 
quidos e cerws, que por iDcompet.ên-1 ver de oficio c'!)loca:r OS !ntpr·.E~"j 
ci8., perseguição, etc., do! chefes de oúblicos acima de seu" pr6m1os l.,,~ 
órgãos do Pes~.oal ou de autorlq.o.des ~er&Ke.<;, A natureza do tral'Jalho de 
mais elevad~, são pro:el5.das QU ne· f;<;c!tli'Z.~cão - que se estende a to· 
O'ados. rios os rincões do, Bra.~11 - em co',,· 
"" Os demais atti-gos, servirã.o como diçõ~. 'DJr vêzes, de perigo à saúde 
f'sUmula ao estudo e justiça aos que e à. própria vld<t do IIp;ente do fj,,~o 
procuram, pelo mérito, galgar novos - l'p"omenda que sejam obsel"vllc1~ 
degraus na sua vida públlC3. e sendo as eXigêncla.c; da. presente propo~icão, 
mais úteis à adminiEtração íedf:ral do .sob pena. de se hnplantar a de~orga. 
p?,ís. nização e Q ínonerância em 5~tor d~ 

Dztermina,rá tmnbém a. pOSsibllldade vital importâ.ncia. n9..ra as Finanças 
de tt.justa·r redatores e pTOfessóre.<;, do J'I'.,ç;). "A proposição, estou certo. 
em setores carentes do concurso dê,s- terá pronta acolhida nesta Caoo. i! 
ses elementos ou levá-los a. presta.r merecerá de meus ilustres pares e.<:;
seus concursOs em setores mais com- peda.t atenção. 
pa':ive1 com as suas especIalidades. Sala dr.:" Sp~sões'. em 27 de janelrc 

As providêncIas traduzem .ainda. o de 1984. Vasconcelos T1rres. 
resultado e pesquisas, inclusive de 
cor~u1tas sôbre solicitações feitas aos 
Podêres EXecutivos e Legislativoa, 00'" 
mo Judiciário. dando a concordância 
da. Lei que se pretende do Govêrno. 

Sala das sessões, em 26 de feve .. 
reiro de 1964. - Aarão Stembruch 

As Comissões de Constituição e 
Justiça, de Serviço públloo Civil 
e de FlIlança.s. 

Projeto de L~i do Senado 
N9 9, de 1954 

Dispõe sóbre o ingresso na Mr~ 
reira d.e Agente Fiscai do l1np6~· 
tI- de Co%Sumo. 

(DO SR. VASCONCELOS 'CORRES) 

O Congre,';!'lo Wlcional decreta: 
Art. 'l~. O ingre:!so na ea11.'eira de 

Agente Fiscal do Impõsto de ConsUnlO 

As Comissões de Conintu'(''io e 
,)!w.1:.i\.'.'l" d:l ServiÇo PúblicO Ci
vil e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: 

A Presidência deferiu hoje 00 Re. 
Querimentos n9 .17 e 18, apresentad04 
pelo Sr. Senador Vasconcellos TOr
res. 

Tem a. palavra Q Sr. senador Ar ... 
thur VirgflIo. 

O SR. AR'CHUR VIRGILIO: 

(Nilo loi revisto pelo orooor) - Sr. 
Presidente. Srs. Senadores, a c1dltde 
de Pelo 'Jforlzonte viveu, no dia de 
!lnt.em, molnentos de sérias agitações, 
orovocados pela. fntolerâncfa. politiCI\ 
e pelo terror ideológi~o que ali se de ... 
<:at.aram, violando 'Preceitos consUtu
ctonl'1t~, com O objetivo de impedi: 
11mB. reuni~o polfttc:t, Que s.a preten. 
ders r~alizar. 
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Sr. Presidente. no momento em que E X, P E O I E N TEnham a se deg1adiar. COm séria ames: ... 
\"enho deplorar . ésses acontecimentos ça à paz interna. 
e chamar a atenção do país para o I Sirva a ocorrência da capital mi-
grave sintoma qUe êles representam nEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL neira como advertência à excrema di-
po que toca à tranqüilidade .d:t vWe. ~ reita.fascista. - porque nada mais foi 
nacional, devo ressaltar que o meu do que uma demonstração de .fascis-
pr()testo nã.o atinge absolutamente o OI!U;:TOA -GlERAL mo o que ocorreu naquela cIdade -
povo mineiro, de tão grandes, altas ALE'ERTO DE:. BRITO PE.RE.IRA advertência à extrema direita iascis-
e nobres trodições democráticas, nem. ia que se arma de metralhadoras,' à 
O seu ilustre Governador, que teve CHIPa 00 SIlRvrço DE P<.IftLIC .. ç6IES CHC::FE bA !:EÇJ.O 011 AEOAÇÃO extrema dil'eHa fa~cista açü~aôa por 
comportamenl<> c.rret(), garantindo as MURILO FERRI:::IRA AL VES FLORIANO GUIMARÃ'ES um Armando Palcão que aconselha, 
!liberdades pUblicas. O- protesto é con.. pelo rádio, que oS latifundiários se 
na a mfnoría. reacionária; é contra 
aquilo que, em Minas Gerais, só Pc- DIA' RIO DO CONGRESSO NACIONAl. armem; à <xH'ema direita fasclsta, 
der1.a ser a exceção; é centre o que culpada pels) atraso em que' vive "êste 
se poderia considerar rebutalho poli. 11 . SEÇÃO 11 / Pais e que- se bate pela pennanênc-a. 
f,1CQ, de um pOVO insuflado por um dêss8 !ltram;. a esSa extrema direita. 
deputa-do federal e por um deputado tmpr8&$0 nas Qf1cinae do O,j:l"rte:meoto de lmçrensa NacIonal qu será respcn.5ável pelo Que /acon-
estadual. ambOs ligados aos cofres e5- tecer no futuro. porque ninguém acei-
púrios do IBAD fechado pela Justiça. 8 R A S í L j A tará: imposição ,do terror ideológico, 
e oela- Govêrno. do Inconformismo polítiCO. NOêsa . luta. 

·Um fato como êsse, abrind-o uma. não cessará, sejam quais. fOrem as 
-cisão no diálogo dem-oerático qUe de- A S -& 1 N A T U 1\ AS· c.Qnting€lldas a' enfrentar. Se o im-
ve' ser amplO: um fato como êsse, perialiS"~lO econômico e o latífúndío 
provoc.nôo acirramento das posições, ItÉPARTIÇOES E PARTICULARES fUNCIONAR lOS ' diepõem do dinheil'O que ,compra a 
:poderá repetir-se- em outros ~tado.s publicidade do rádio, da impl:ensa e 
.e, assim, levar· Q t.umulto e a C'On- " Capital e Interior Capital e Jnterior <la televisão; se d latifúndio e o irn-
fusão ao pleito eleiioral que se aJ)to- periai1smo econômico dispõem ~dos 
xima, ~ Se.mestre ••••••• -•••• ' Cr$ !SO,OO SeulE!strt ........... Cr$ 39,00 .mais amplOS recursos pal'a distorcer 

O que ê Iamentável ê que, nesta 'no .••••••••••••••• Cr$ 96.00 Ano .••• ••••• ......... Cr$. 76,00 10 pensamento político dos homens que 
hora. vozes que se dizem dentoc,ráti- II;Weg'am a renovação, êsses homens, 
cãs silenciam, e, quando não silen- ;,...:.< ExLerior Exterior entretanto, têm a consciência de que 

~~m~g:ale;:;~s:~'.aio~f:~e~e~:, ~~: 4no ••••••• .-....... Cr$ 136,00 Ano................ Cr$ lW,OO t~l~V~, ~o~~~~~~~~~, '~:!s:l~:~~~~~~ ~ 
mara. não pa.ra condenar a baderna. se a!·l egimentando para, a defesa doS 
$ tentativa de violação de preceitos ~ ~ l;eu,'i direitos, até hoje negadOS. 
constitucionaiS', Q tent-ativa. de imp{'~ \~ - Excetuadas as para o exterior, que serao sempre anuais, as Não será o direitismo sUllraão, o 
dir a liberdade de reunião, m2.S 1)'3.ta aSSInaturas poder .. ,se-ão tomar, em qttalq,uer êpoca. por· seifi meses conservadorismo extremado e o fa.s-
acusar o oovêrno Federal e Govêr~ ou um ano. / ci.smo das ladainhas, aeturpanào () 
nO de Minas. _ A. fim de possillilitar a remessa de \ralores acompanhados d~ sentido religioso dO- catolicismo, ql1e 

Embora o fato p.areça inconcebível. esclarechnentos quanto -à ,sua aplicação, t:ollcitatnos dêem preferência conte"i:ão a marcha evolutiva d'J povo 
embora as· contr"'Aiço'e,g dêsses falsos bra'sileim. 

<l.-'U • remessa por meio de cheque" ou vale postal, emitidos a ravor do 'A I .. lá A democratas sejam ca.pazes _até de uta" J<lo es naS ruas. , campa· 
traUn1ati7...ar o povo. a verdade é Que T.soureiro do Departamento de Imprensa NaciQ.nal,· nha já ultrapassou os centro3 urba .. 
,a .... agitaçã{) de ontem, em Belo Hori- _ Os suplementes à.s edições dos órgãos oficiais serão fornecidos . nos, e já .se estende pelo se.l'tão. u

1' 
... 

zonte, agitação que a consciência de- a~s assinantes' sómente mediante solicitação G'anizando-se sindicatos ruraIS. Dm-
ll1<lcrática do Brasil certamente con- tro em b,,:eve, fi mesma movimentação 
de21ará. está provoca.ndo a. eXGltacã<1 _ O cttsto do. numero atraudo será· acrescido de Cr$ 0,10. " por" operária· que levou à sindicali4açãG 
dt' homens que vivem .... cOm a palavra ex~rcicio decorrido, cóbrar ... se-ão mais: Cr$ 0,50. nas cidades, fo:cçando a conquista de 
-'Democracia" na, bÔCg e dela se d\- reil-'jndicações, se verificará no cam· 
zero imp&térritos defensores. po, por intermédio dos sindicatos de 

li: l}!'eciso im,pedir prossiga.-essa luta carnponeses" 
de ódio e de ten01". É i.mpe1"i.-.oso Que Governador de Minas Gerais deu as so do Brasil, - o imperialismo ec.Q- A. medida que ess~ luta se avoIum~. 
a Constituicão seja, de fat-O~ o. pálio garantias ao seu alcance e, a-final, em- nômlco e o H1,tifúndio," os trabalhadOl'e's do call1pO e MS ci ... 
protetor de tôdas a.s. manifestações bera em meio a algum tumulto, os E5ta.!t grande Verdade, infeliZl11en- dades ir~o adquirindo consciêncía da. 
do ,pensamentó .. lt i'n.qeclinável que oradores se fizeram ouvir. ·te alnna não alcançadoa inteJl'lln1.el1te grande verdade ainda .não, alcançada 
3S garantias à livre e"X,posiçáJO das TJ.rtg(t o fato a-o conhecimento do porque todo.o povo brasileiro, as mas- no seu todo, de que .são HIeS maimia, 
idéias

l 
ao debate amplo, não Sofram sas desgl'áçad.amente ainda não sen- que podem e devem impor a .sua veD-

a menor restrição em Qua1Quer parte Senado, deplorando e, ao mte.:;:mAQ tiram. Até na. classe operária, aJgl..u::s todo, Mao ,·,.,;:',0 oconlec'l:á u- d'", Sr. temlJo. lança, ndo o meu protes o., . ~ . de' e b . ~s~ s '-'" ~ ~ -" .... lU 1.0-

do Brasil. quando utilizàdas por tõ- _ 't' f d mgenuos se lxam In al1' por e ..,e_ Pl'eSl'den'te, O que se veo no Brasl']. convivencia democra iCa e un amen~ . ,. t tid d d das as oon'ente$ políticas. InIm1gos raves os e e'.1l0crfnas, . ., " t I L 
tal v.ara a tn:tn.Q.uil!idade do Pais. '1'0- pcr e.'>ses defensores do latifúndio e do hOJe, Ja repl'e.52J1 a uma evo ução. HCI. 

, A ocorrência de Belo Horizonte, ln~ dos ~mos obrlgados a_o ~nviver. ~o imperiali.5mo econômico que nesta dez anós não Se pensava en1 a1ndicato 
suflada por dois DeputadOS. :um fe~ e~erc1Clo das, nossas at1vldanes JWh~ 110ra, quando se fala em transforma- rural. ' \ 
deral e outro estadua:l, um da União tlCa."i. O dm~ü:o que ~ê~.o.s de ~alar e ção ~trutural. se levant{\Ill com furor &n que pesem ,...- medidas repTes'" 
Democráticá Nacional: e outro do Par- de })regar as nossas ldel:i.$ esta fnti-lsatâl1iCO Visando a impedir que esta sivas que estão sendo adotadas, como 
tido de· Representaçã.o· Po:oular, é uma m-alhente relacionado com o de~r?e NaçáQ cammhe para O progresso' e no Ceará~ pOr exemplo, em que lati ... 
páO"ina. de tristeza Que, inegàv';'lmen- sabe:rl?l?S OUVIr, e, respeltar as ldél~.s para a emancIpação econômica. fundiários di.'ipênsam camponêses que 
te,'" merece lamenta.da.. e combatida conb'al'las. O dlrelt-O que temos de alI.. Sr. Presidente, é natural ,que o la- se sinciicalizàm, náQ permltln.d.o ~e .. · 
;r:r6te-,s~ Que cérea de ~inoo ~ePlItaàos elar, de conquistar e pregar está re.. tifúndio e OS seus repr~sent'<ll1tes, per.. quer. que pesquem nos a"çudes cons ... 
federaIS de vários J?artldos, c~nco .~-ar- lacionado taIllbéw co~'o deyer de d~n.do 3. poss'e da terra ociosa, e o trufdos. ('-oro dinhetro do povo, não ad ... 
~~mental'es ~aranhdos .'}'>Or ~!ll'!ntda- acatal' .. o mesnt<l procedimento por par .. 'imperialismo econômico. que asf1xja mitinão çl.le cacem nas suas terras, 
õ.e~> quase .tIveram o seu, dlJe~to_ ~ te dos nossos' odversário.s. Não é iEso, nossa pátria, lutem para conUnu'ar num comportamento absurdamente in. ... 

. Jpla:r c-erceado. ~ que aque.e~ d.ois entl'etanto o que essa direita extreh sug'ando o trabalho do povo bl'asílej- toler~nte; em que pe~en1 essas med.i'" 
--:-r..al,fOS defensores <1a demoot'.1l.;la. 111- roada está'pretendendo no Brasil. :Eles lia, E' ,admissivel, hem~,'a' ticament., das -a síndieaiizaçã'O rural não se. de. 

:'r:.n·flando o. õdi,o eXJPlorando f19.1sa-, ,_. ... V'-' " ~el'ã e!': ne roi he c d'-
'm'ente selltlmeútôs r,elh!iosos. levarám ql!€l'eID a manutençao do s~tu quo, que. OS representantes dê-sse imper.i.a- ~ ....e e a n para on lço.eS 
Para. O recinto onde deveria. haver B da. r desgraÇa· qUe se abate so~t:e. este li.smo incrustados nas fôrças pulíticas . pl:9lT.lSsora.s. 
{>,oucentraç§.-O nlUlhere,1) 'e crianes."'í. re~ Pal.S; quer~m defender se~. prIvllegies, brasileiras defendam Os seus 1Jrópl'ios Sr. Presid.:nte, reafirmo· o meu pro~ 
'-'laudo t--el'ÇOS e cant.anrlo ladafn?as. su-a.s regahas, o proteci'?1~.s.mo a.~urc1o interêsses na ·medida em quê defen- testo contra os acontecimentos de Belo 
pa.ra da,r a inroressão de ~U.(l -al,l .se que .::L estrutura ;f.conôm1cs, SOCIal e dem os int,~rêsses do imperiaLismo. Mas 1!0rizopte. LoUvo a conduta democrá .. 
re.a1izav6, uma. concentração comun.i~~ polítIca do Brasil l!1es facultit, ~a.s ão tent.em impedir, Como se-l'êz ,em tIc.a.· do, Governador. Magalháes Pin_ 
ta havendo' neces~id~Hle, - t,'3.lv'(>?:. ~ d'" aCUSam de sUbverSIVO e comuniSta BeJo Hm:izonte, que o povo bl'asi~iTo tn e mais uma vez p~ço a atenção d() ;
.1lmn· guerra. santa-I);l. .. de ·UM assas- tod-o aquêle que lute pe]a-trans,fol'ma ... seja defendido; não. tentem impedir povo; do povo· que irá ler a resenha 
·'sinio santO·, _. ç:io estrutural de possa Pátna. que - com essa campanha de falsidade d?s nossos t.raba!hos amanhã, ·para os· 
t lmprnde 1"eS<lalh,:t ainda, Sr. ~é- deseje !Íat conteú~Q e sen.tido à de- de di.st~l'ções, de agitação e de bader..' l:l1scur4f1s pr:of~rldos na mimal'a, entre 
lSidente. a covardia. do v.esto·· dó! ho- roocracla, que 'queua 00 r€gnne ·l'B.spel .. na - que milhões de lares de patríCiOs os quaIs o de um eminente Líder da. 
me1"LC: ct11e SE!' e$C'ondf"-m n&s\m.~t.!r..s d~. t<J_d-o pelos que pooem ofere<:er 'prot.e- nossos ~-ejam . menos tristes e .que o União Demccrática Nacional. que a. 
mulheres e de criançRS, nlRS 'Doem. ,à çao ~,gar!=lJlti-a ;para o povo. E o c<l- trabal!J.o de nosso povo· tenha a re- tôda hora fala de liberdades demQ
mOEtr-n. n. ~ua, f<)l'mMão· tQts.lii{l.r-ia,. (' nhe::wo ~'rnaca.t!"isma"', a .que.Já. te- mun~ração merecjda. cráticas, ªcu.sando de ·quando em 
~u atraso político. (I seu ob,j~uraT1~ nho 8;lUdJdo vá!"Ja.s vêzes; é ~ Já d~s. Se a ca.mpanha fôr levada a tais f:X- quando o GOvêrno - f.ahamente, é 
~~ll1o. Não enxergam'~n?.(}::aqunO que mo:allzada. i?dmtrla dO antIeomu~llS- tl:tmos. - notem êsses hàm.ens, que ,bem de 'fel' - de ameaçar o regimé 
satisfa:A a~ S-e\lS interês.?e<; e aos setlf' mo, é essa Impostura SE:M clas.siflca- sito _a mincria - o povo, cOllScienti-le Que, ao invês.de ir para a tribuna 
'~pe-t~les, e. l)lW i5~ ,..,...1''l.\'M',. d-p<:'''';?,t'~ ção, de homens que não têm a cor8- zado em, mUitas partes, .sobretudo nos d-efe?rter pr, -errogath'a constituêionai 
J!1,an~ êste Pafs na ~it,uaç.§o em l'1ue g8111 de se apresentar perante o po\'o grandes centrt;s urbanos: poderá to- da llberd2:<ie de relll1ião, acusa o Ou
~ encontra isto é vendo' em t-OO(><: ~t>ll:1o representantes de principias e mar at,~tlldes De reprfsf';a e não que_\VernadOl'.MaG'3.1hâes Pinto po rter-&6 
p:. mOVbnentoc:: re,f~:n1tl-dcrE'6 a.gitação de classes, que constitui o.S objewvos re- oU:'lr a ~U{l. pregação .. E então, o .,submetido à impo~ição da Carta Mag~ 
:.ut>~slio e,nn1Uni6n'lO, de s~a lute. BUScam esconder por trás .cCmiClO eleltor~l. ao ..Inves de uma na: . .actl...<:(l o Govêrno Federal, presen .. 
'.~' _ "o;. 1fl:N> Q l'6'\J.:n~§.(). rl.e Be10 ~õ- do ~!~n:-bo de um anticoInl1n!srno in- lut~ ~de. progra.~s, de idéias, de in~ te e1!~ Brasflfa., que não par:lclpoll da. 
montt 4emu 6e roo.llzar-$',e Os nn1'- ,dt.tttrwhzado o real propúsito de (le~ telIger:"::lu, transfOfmar-se-á numa ba.. reu:u.ao, d.a ba.derna que o seu cor
~ _~. a. ~a,' o fender OS dois granries !a.tó!'ês de atra- t'la:lha c[unpal em que . as fôrças ve. rehglOnal'IO lá. provocara, ali'ada ao 
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'putad_o federal do 'partido de Re-
'esentação popular. ~ 
Servem essas manifestações, S:. Pre
lente, para pôr de maní.festo o f-a
:.aismo dêsses homens, para fazer 
m que as máscaras caiam, e êles 
m,reçam p:=rante a. opillião publica 
mo de fato êão, exibindo perante 
opinião rúb~ica os s::.>us rea:s obj3~ 

{o"-, OS .seus reais prcpó.sítc-s. 
Fatc.:3 canlO o discur o daquele líder 
lenista, 1'~~cs como a invasão de uma 
'Mica na GU3.nabara pela pol:cia do 
ovel'nadol' Csrlos Lacerda, 3:rvem 
~!'a dar fôrça nos verd:ldelros de
ocratas, porque demU1CÍam a for~ 
ação antidemocrãt!ca da.quellzs que 

praticam. 
Lembrei de pa.ssagem êsse episódio 
~ GUanabara - que seria mctivo de 
n comentárIo à parte, mas que \o'em 
pelo nesta hora - para destacar 

le êsses mesmos homens que na Câ~ 
ara exaltam· à baderna imon.stitu
mal. a afronta à Constituição que 

verificou em Belo Horizonte, são 
lueles que não toleram sequer ri, cÍ'í
;a, mas quando criticam vão aos ex
emas de negar tudo aos seus adver~ 
rios. E' O caso do Sr. Carlos La .. 
erda., romem de. uma in1..olerância 
imaginável ao aprec.ia,r os .c;eus opc
:ores. c que só pelo fato de uma 
Mica estar imprimindo um jornal 

cposição, manda, como faria. HiUer 
l Mus,~oeni, sua polícia viola~ o di .. 
lto de livre manifestação ,do l>2nsa~ 
ento. 

A atitude dê,:.se5 homens, induIndo~ 
o Governador da Guanabara, que 

o principa~ artífICe dfssa impostura 
üieomunista, o pl'indpal explorador 
~a. campanha que objetiva, €:Scou
r o seu verdadeiro propósito de d.e
oder 05 interê~ses que ê>le represen-

nO Brasil, e que nit\> __ são ncs,'õos; 
;~ atitude marca ::x>s;~es bem ela
s fi deve s:;rvir de alerta para o povo 
<1s110i1'o. 
Vivemos, hoje, um regime de a:np12s 
lDQUlas, de amplas garantiMo O Go .. 
rno tem o Pl'opósito de assegurar a 
re manifesk'!ção do pens:lmento .e 
jdéias a. têd:.:os as correntes de Opl~ 

1-0. e o tem demonstrado em todos 
r.:c.1.n~os do Pais, a começar pela 

pital Federa.!. Entret.anto, nquêles 
e lU,l!S ecu."am o !.O',êrno, aquBles 
e p~·et.êndt:'m apres~ntar~se perante 
00'1,10 como monopolizadores t~a cons
'lleia derpccci:,t1ca, êsses são os que 
vadem gráficas para apreendor li~ 
DS de oposição, para Impedir a lm~ 
1;--510 de jornais, COnto fez o Govel'
dor da Guanabara. São os que 
Llpam as trihunas da Câmara para 
ndenar um Governador que deu ga~ 
t1tias à l!iberdade de relU1ião. :f:sses, 
. President-e, serão os homens que, 
Rmanhã o ppvo se d('ixa!' iludir, 

pü>utarão, dJ fato, a ditadura nes~ 
PaSs. 

Sr. Presidente, está feito o meu 
)testo contra a minoria exacerbada 
e ontem agitou BelQ Horizonte, De 
r com êle, fica a. m2nha. homen.a~ 
n ao Governador Magalhães pinto 
to :rrande povo mineiro, de tão altas 
Ldições democrátIcas, que não se 
de confundir com a malta ill:5uf1a~ 
nela fascismo representado por dois 

·ptltadc<; que lá atuaram na dia de 
Gem, (Muito bem. Muito vem) 

CO~~l'L:t~(!F.i\r MAIS OS SENFI1I
m SEN"DO!:tES: 

)SCar Pass05 
~acl1arias de Assumpç;l< 
JÚbão da Silveira. 
!:Ugênio Barros 
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O SR. PRf:SillENTE, 
1 

,corte de um periódico l-nl que a sua nosso pais e também de figuras ca 
v:da é esmiuçad-a. em t.odos os sem literatura estrange m. 

Tem a palavra o nobre Senacor RUy ImelhOl'CS passos. V. Exa. não deixe Ne.stas ligeiras p.11a\'r~<; Que rep··"'. 
Carneiro. pa";",ar a oPOl'hulidade de prestar eSSa sC'nta roo preito d2 p"_ud 'j:::- d~., I),~ 

o SR. RUY CARNEIRO: llC'menagem a'J seu EJUi':O.so conterril.· raibano,> e da l?arf'f1J'l: a1 se'l (.1" 
neo e também no~SO amigo comum. nente filho. dr'xo, Rqlll. o In.:"! 1/1;" 

a,em revisdo do orador) - SI', pre- Onis Soare'!, h~en,h constar p1a_ vidunl. diri'Y:ndo-n ~ lcd~" o., r.-p.~'" 
:;:-dente, Sra. Senadore_'S, é s::mpre de- vra3 tão carinhc.:::'\..~. e.:oL.ritn r;o::.- que",) 'srntantes da frmU"l Fo:u't-s 
lorw:o' quando temos de vir à tribuna ccnhee;,a. muito bem n trJ.jetór'~ de O Rr. Sen9dC'r Vh'lüch lln; '1 I"'\) 

lament.:lr o dE33.parecimentll de emi~ um intelectual QUe mo:rcu rn:de~~L..I~ s::,u brilh1n~e a,3.rte r..3:rd'l-<'(> "-I j .)
&C3, fazcr a comnnic.lç.1'O à Ca~a e ao, mente, em têrmr:s lle f1r:ll'1'l, f'-n lb~tim do "Jo.nal do C:ml.'~(' o" 
pai3 da perd:! de p~:cas que mer~cem itêrmos de patrimôn:o Inat;>rülI. r;llS "Pelo Munrl"'l d9. l'':'t\s:c..'! _ r.-',I n 

;J 

um e:Og1o fúllel.>re, Ique soube engr~ndf>('cr P' lE't:'as b-)- de Orri::; S;;ll"e-,", n~ ,lJu::JJ'ia d~ ,~ .... 
M.as, eu' n<1.o podia deixar de fa.zê~ s!lell'as e de C1lh in':el",c'I1'lJid?c'le foi d:'1lde Mur:c:" f:~ e lr3.·n~l''}, 11 \ r 

:,J, p-orque O B:-asU e a p2xaib-a pu~ uma das suas figura;; Fxp\'mznc!a:<I. l'dade, é uma t"~in:i b:·iih.lnt..', <: 1 .... 
dzram, há. pouc:),3 dia~, wn grande O SR. RUY CARNEIRO - ;\"'1" 1- ce1'-'l e justa Eôbre o llus',ie mDrto. 
!::()ll1e:n de 'letras _ o Dr órris soa-I deço o apart.e do emin:-nte coJegll, Sf!~ Se fór p0'5'51vel. Sr. Pre::ldmL: 'e 
re.s. Nascido naquele Est~do lá viveu nador Vivaldo Lima. F:qt!el re'l1stra- r€-:tlment.e o Regimento. p:rm:tir a "t .. 
apenas à. éPOCa da SUa adcle.scência; d;>, pois, o Il:0~so rec':)"'\h2clwento p:-.a corpC;D.çao des a pz.ca ao m.2:l d ',
de~J.s. transferlu-ée para o Rio de maneira carmho~::t c,mo {\ Cruz Ve1'- curi>O, p:;r se tratar tl;.!. um e.:t s~:' ("'\~ 
Janeiro, sàme-nte retornando à nOSsa t?elha. trat~u o l)ust,.f' ~orne:n de li!- .fala ;3ôbre ouf·'o artls.~a, fIcara "(''"I 
terra em 1916, para ser Secretárlo de t~s qt.Ie fpl o Dr, O:rl.$ Soar.es. g1strada, nos A:1als de, n03',1. Cn"l., 
E:.stado do seu tio o Gçneral~medico ~a ll:mao dQ Geu Ivo Soates, Q'lf pomo- ma'!,: uma hontena<1,em a ~ p"Hll_ •. 
Francisco Camilo' de Holanda ex~ f'!)l .PrE'Sldent.e da Cl'UZ Vermelha ~ra_ de homem de le~ras que fOI Or s 
De utad ]' dI' sllelra, como V, Exa. a~'lba de c'tar. Soaros. 
~, O' e era . q~e governou nossa e que grandes e relf'van~es serviçcs 

Palaiba de 1916 a 192ô. prestou .àquela instltu~ção. Em o que t'.nha a d:zel'. (.111/1/0 

O Dr, órris Soares, durante a per- T. bé . ~ D el- di I bem!) 
manênc'J., n. Capital paraibana, de- am m seu lrmaO, o r. au. o DOCUMENTO A- QrlE S~ RE""'''-''' R OSC3.r Soares, hleu velho e qUérldo! - . ',,' .. ,.. " 
monstrou sempre grande atuor pelas amigo que foi Deputado Federal ppla I O ORADOR EM SEU DI::iLUU) 
letres, pela poesia, pela música, pela Paraíba.' durante muitos anc-o;, c:oonc~ FOlhetim do "Jornal do Commérc.o' 
pint.ura, pelas artes de modo geral. l'a ~om a Cruz vermelha, como Se- Pelo . lt..1dc. da Música 
Era um estet.a .. Fundou um jornal _ cretério da in.stituici'io, 

19 de fevereiro de 1964 

Retrato de O'r:is Sones 
O Norte - que ainda existe e na sua MJls tudo isso pÓdel'la ser esqueci~ 
ép;;ca, foi um dos mais brillhantes e do, e a Cruz Vermelhg. não ser. na 
conceitu~dos órgáa-s de opinião, como realiçiade, o que ela foi PID'a aquê'e 
hOje o é, pert.encendo ã. cadei'a dos grande homem de l:.>kas qUe aca~:a O'rris Soares desapareceu n3 :,t':;'Jl'~ .. 
DIários A.s~ociado.s, de morrer, I'do dia do Carnaval, a-lO dêste h.b. 
.,. Dl'. õrriõ sca"res passou dais meses I . ~ Or. Ol'ris Soares, qua~do Se-.:rt-, A ~ ~ln:ul~~nei,dade ~~.:St:s eve~tos, !~t 
grave~e1l:te. ~nf~rm1? ~a _ Cruz Verme: tal'lO do Govêrno do seu tio, leve uma /de..,taV?ravel a m~I1101 ,a do escli,~t ... .\ 
lh~~ B1MUeIri:l, mstItUlçao ~a qual e! conduta excepcional. ~c1retud()' pelo explosao (le nleg:!'la .com uata pl!.t.~a), 
Pr .. ,.iden.te nos~o o..,le.$a, Senador Vi- seu espírito de tolerâ:Jc~a, N.l\quc~n da, dos d,as d:> remado de MOn,<l,\, 
valdo LIma. Em nOme da.. Paraíba. énoca não existiam outros s8ci'ch. p:'cBl1che pelo menos pn:a o ntartln-, 
quero agradecer a S. Exa. e n tIJdQS rios. O Secretário~Creral do E.~tndf\ 1/::dO povo c1a GU!ln:,b: ru. o .,egt1nl.o'lc 
que servem àiJ.uela i:r.stituição mode~ concentrava. nas Bna~ mâos UUla son1'l t6_;mo da. lccuçúo d3 Juv_n:l: ··Pa .. · 
:ar o carinho COm que trataram o in~ ,~onsidrrável de po1ê:'{>s, senda. ~s- nemh et cU'cenres", {-_ Excusu- .• ;, 
~electual pobre, o homem de espirito I ~lm, 1\ "e~1Uld!l nessoa do Governc.dfJr. de empreç;nr uma exp.:e~~ao laLna (!. 

de talênto E' de cultura, o homem de ll:le deixou. então, o exrmolo da S11:1 m:lls aind'-l., uma rem.niscencia. c á3 .. 
le~ra.s, o grande filósofo e ilustre pa- rordura, da Sua tolerância, do sell sIc'a, em hera Em que todo O Bul. J) 
ralbano órrfs Soares durante a fase "'.snÍril;o de bond8de. que marC'\'l nismo é desdenhr.do ou ~qres-sivam n
d-e sua moléstia. é~?('a na política do &itado d!l. Pa- te repeHú'o - ). Nem ~empr..: t-é"â llH~ 

O Sr. Vivaldo Lim ... _ Permite V ralba. v:do "pM" "círC'O", ::;:0 ,,1m, tem I'a~ 
Exa, um aparte? . Renlmt>n~ um p.omem de letra.. vida, e mUlto, ~ até me:mo em t('l',ê-

O SR RU - mn hom('m de' eS1')!ríto. tem aUe eo;ir nos em que êle l'ep:'~en~a in-.1:0 
praz'" Y CARNEIRO - Com se!upre MsiIl!! tOler::tnte, bom, ~e,~- à dignidade humana. e no be-Il1 j V. 

O es~ Vi1;aldo L'm . ~e:t~ndo a l~l, rt'.:meltand~ a c;!?ndtl. mum. Poi jovial, suntuo ... :> ._Jr "'"_ ~. 
E -u • . 1 a - CItou V. '1lÇ30, respelta.ldo Os dlr:"Üo~ n~qu~_ e de e"pontan' 'dade n1tl't" vez e ., 11 

C~'u"Vn~nH'nlha me~te, q. Presidente da les Que batem à, porta da Ju<;t1ça t enqua.d~ada e d~rhida c~:'a cc!e0r,~',"1,) 
~ z e .. me a Bu\sIlelra nessas suas do GO"êrno' : ' . 

palavras ~e S'l~da~~ P.elô des~p",recl~ O rir~~ Or..rt.s So!lTC'S, mcmh"o d? ~opular, hoj~ Of.cl~l: .tornara ... em. l!·:\ 
~CI}to de 1,lill urtc.ectual braSIleiro, o 11ma das male; ilustres fJl1nl1i~s p~~ l1ante ntraçao tmlsLca. Ali .... s,. ~"'''t. 
llus.:,re co~terràneo de V. Exa. Dr. rnibams _ embora granilp !)(!.rt~ de que. o faleCl~~nto mesn1:> d: p ... r, {.~ 
Orus Soares. \leu.'> m\\is destacad-Os m?mhros <:;e te- na.lldade notó.'lR, oc?na num .. áufl ... O à 
. Sa~e V, Exa.. que a famiHa SOares nha dpr:h: ... gdo partl (I sul ct'\ p~h _ nOlt-e, ou ~1Um d~mlllgo, p~ra. e: :;.::p .... 1" 
e mUlto ligada à Cr-llZ Vermelha des~ deixa. também um irmão o Dr. per]m 'ao l'esp-echvo l'l'l;:;lstr:) ~na lm:?:ens'.l, e 
de longos ano.s. OnIs SOa!'es teve C:Ocare~, aue foi mec. p!'Ofcssol' 1" a qualquer rep.:'!'cus'oao SOCIal ma.i 
lll!1 ~rmão pOr clufts vêzes na t-lr('t;i~ f''''an<::ês no Liceu Paraibano e é. hn l ,.. larga. Quanto ao Call1àv~l, só m' Sll10 
denCla da Cruz Vermelha, o saudoso diplomata, deixa V:-1rios oarentes C'1m o C<\..'>O de Ari Bal'l'oso' poderh 6nb '/:'
General Ivo Boal'es qUe incontestà- at;l'Rcão em diferentpo; f:';torer; da Gti- nadàr nos rodomolnho3 festivos. Arl 

d
veJmente foi um grande impulsio.aa~ vldade. brasllrira, destacando~se um aliment.ou a vári:.1S Carnavais, A mar} 
ar da obra dessa instituição, Pre- ::obrinho, alle tem bOm norn-e- fi') Po. cha 'õl)a nela". p. ex., condlciohoU o 

senteme?te,. outro irmão de Orrio:; Soa- der Judic1ário do Rio Grande do S'Jl. júbilo da. boa' gente carioca, e i~<;ô 
~es, ClaudIO Oscar Soares, ant·,go o Dr. Celso Afonso p~reira, quandO êsse Júbilo ainda não tinha. 
ep~ta~o ~edleral ao temPo da. cha~ Orrlr; Soares. em 1919 por sua lnt~ sid::J. coado, contido e an:?õ.te6inc'lo pelo 
~a da epubl.ca velha, ocuPfl: ~n pós dativa. onando no Gov$rno Camll') dil'igismo dos nIP de omlnO:Ha memó
d ce relêvo na alta. adminIStração de Holanda, mandou editar, pela pr!- ria, Aconteceu com a morie ,:'e Ar! 

a.t ruz Vermelha. Qu~ndo pela $Un. meira vez, o notável l1V1"O "Ti''1'', i~' Banóso coincidência rara e d:o-nl de 
pOJ ti, entrou c .seu irmoo. Orris so~- ser sublinhada =-
res, procurantlo reencontra.r a saúde Augusto dos AnJos precedid(l de pre~ -
ez:n sl;-as dependências huma.nitárias, fácio ?e sua ?utoria l'eol'0d'1';:do lUl<; órrls Soares também faleceu duran) 
lllnguem naquela en~idade pôde dei~ SUCl'5S1VaS ~d!çõas daQuela Gora, fn~ te o Carnaval; e ai, o ca5-0 repre.<.en .. 
~ar de acolhê~Io e prodiga,Uzar-lile ~1t;~de n\ .. 9 q~e. aC:l?a de ser pu- tou a seu modo, llma coincidêrtcl:l: a 
ndo. que era !)I')ssfvel dentro dos co~ a pe a Livr rIa. Sao José, ruidosa euforIa momesca ryrJ1)'ll'dc,n('u 

nr"'clmento.<; da medicfna, para que Recordo-me neste moment.o o O'lP a órris Sa':es ol1ortunIdac'c p!lra es-
~3f<''''e de lá recul>~rll.do. Infelizmen- o n?'-!'lo px-colega, Senador Sérgi0 :[lllvar) se, para sumIr, numa' sllp:'cma. 
te, porém. a sua doença desafiou !ia. Harmho. re-pl'ec;entante do Rto GrRll~ rliseriç,ão, tã-O r!.cOl'de com o seu tem
dos OS r,ecnrsos médicos e. após doL~ de do Norte alé pouco telU'PO, nf'sta ryeramento 'crvado. Não se"5.o nu .. 
meses de lon~os e cruc~ante.c; padeci~ Casa, por oca.<:;n~. do] funerll~ da' m'eroso.s aqueles que p2rceber:lo drsoc 
ment )5, exn~roi.t, mas na certeza de auele n~tre pare.lbano. comen1ava. o lngo a ,,>ua ausência. tão habltuadcs 
Que entre~<mdo a .c:1l!t alma ao Crla~ O~l:O OUVlra. .certa vez do saudoso Ml- 'lOS fizera': sua modéstia. 
lor, l'eoousaVa -_para ~empre - num ll1sb".f\ Oswaldo Aranha: uo :prefâ~'(1 Veja~se bem' não se tl'ata~!a dU'l1tl. 

Joo:: leitos de uma In.stituição qUe o do IIEuu , de Augusto dos Anjos, feIto , ' - . '0" '.' 

;ebastião Archer 
Tictorino FreIre 
roaquim Parente 
;igerredo Pachect 
'cão Agripino 
Tasconcelos Tól'l'C! 
~dolphQ Fral1Ct:> 

a,:.:si.stia de tô1a maneira, na ansie- Dor Orrls SOares. Donsldero uma pre~ 1)elsonalld~de pouco ~Sl ~nificabva: pe .. 
dade de encontrar o remédio mile.gro_ cioc;a J61a literária". lo conrrá-rlo. ltle nao se esguelrava 
50. Sua família é disso testemunha, Sr. Presidente. não posso deixa" '101" entre os h')mens Ml1an~~ e rumo~ 
~ • .!.S irmã,os. seus amigos, e V, Exa. de salientar tai/.ttém dois trab9.Ih-J.S "'csos por que- se ~ent1~se 1l1:lbldo por 

. 9"sba de depor perante o Senado que literários deixad'J.<; por OrrIa S3a!'e~ '1m sentimento dp. lf1~l1fIClêncla, ou por 
re-a1mente nada lhe fal~)u material qUe na oportullid~de encan~aram n' fE'r insaciável. Misântroo'J seria. e !s} 
p pspirit.ualmente, AS5ocio--me I't V. meJo~ culturaIs paraihnno..<:; - I'\C; 11- ~., é d:fc:'ent.e de ser intratávE'1. Ent 
F~a. nest:\S p.1..1avl'as de saudade e vro,g "Dentro da Fé" e "Roq'érí/)". r~1 solitá":-o mas sem nenhumn a"\,res
E'<:.timarín. sobretudo que V, Exa, fiM Mereceram, alIás. v~rdQdeira COl1S\1 f·-Jidade. Nunca lhe vi um ~csto r5s .. 
r:es~e lncorporar ~o seu discurso reM gTação dos crm-coa da imprensa de p:do, Intelectua.l C~!1l;} por cento, \'1) 
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"ia. como encerrad"3' em clausura: um a.~ras novas. Em 1911 aparncera, "nu~ . ...1 • 

d 
- ~ Zl\~.as para o nosso Idioma. HOl'e poso 

manje o espírito; melhl.J!'; da l'azdo. suo", o O'l'ande !i\'ro de Emilia.l1 ..... Per· t e>~ v SUlmos ou ·1'0, sumário porém inteli. 
porque 1 ara manje lhe IaItava qual- nctta, llvro funóamental do suuoo- gentemente redigido o "Vo::abulário 
quer resquicio de espiritualidade, no 1ismo e tave reduzida repel'CU2E'ão fora Pilo~:óHco", manual' da autoria de 

'Mntido ,exab dessa exp:essão, qUe é do ~al'aná. No ernant-O, logo após a Oarlos Lopes de Martos, ed. Leia, São 
o rellgloso. Viyia imul:J.do numa publ1cação da. 2!); edição do "E", -Tas- P~ulj), .1957. 387 pp. O "Dicionário de 
dde:1Hdade feliz, que' o estimulava . .:iO da Silveirn. <iepo.sitár:o direto da Fl~osofla", de órris Soares, _ da que 

· Quando se aproxlmava daqueles a grande tradição slmbolista (que aIás delxou continuaçe.o, cujo número e 
> quem que!'ia, 03 respeit~.va, ou esti- rrão demarcou a Súa, poc.-;la), incluí- estado de redação ignoro-. represen
mava, o espirit:> se lhe eGfuziava e da no seu livro "A 191'eja Silenc-io- tou esfôrço Ingeute da parte dum não 
,sobl'epairava, 'vivaz, dando até certo sa" (922) um caiorem e belo ensaio profissional,' Sêm 'f.ormaçã{) universi-

Fev€·reiro de 1964 
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fazer distribuil' a S8, Exas. um fOlh 
to mime.ografado com Os cálcul 
proporcionais das ba'llcada.s respec 
vas nesses órgãos da Casa, de acô 
do com as estipulações regimellta: 
(pausa) • 

P!ll'a ~ ,Comissão Espe.:ial que c 
vera emltll' parecer sóbre o Projí 
de: ~~l~enda à Constituição n') I·G4, 
lrucmtlva do Sr, Senador VaScon( 
los Tor~es, que dispõe sôbl'e a elei, 
do ~re.:adente e do Vice-pres!den~z' 
Repubhca, a. Presidência designa 
acordo. COm as indicações recebil 
das Lideranças, 9s S1'S, Senr.do· 

Jefferson de Aguiar. 
Ruy Carneiro. 

Lobão da Silveira. 

• C~IOl', àS .sua~ c<;Jmovidas contempla- .sÔbr~ ~ugu~to dos AnjOS, no qual se taria. especializadâ, e sobretudo' tra
: çoes mtelecutIa,s. Nenhum misticusmo exprImJa alem do seu julgamenco pes .... tando-se de alguém que parecia a 
: !nele porém como uma ra3aO· irractí- soaI, o con.semo geral dos remane.s. muitos dos seus camaradas um pere
f ante. As suas delícias eram lntf1IE'(·. centes do Simbolismo. O período era ne distraido eum sonhador encasulado, 
\ tl1.ais; eram, no entanto verdadeiras já, ? d.o si~cretismo néo·pamasianó A explicação da, aparente. desmedida 
:Ó'c-líciU;s, Vivia re.:u'ad:o, sem CQm 15-, e neo-slmbolIsta no .se:o do qual se dG. sua. iniciativa, estará naquela .epi,. 
1:)0, furtar-se a cantátos, com poucos e preparava' a eclosão do Mo-demismo, grafe ant~posta ao uDicionário"; 
~eletos. A sUa aproxlmação, para A critica simboliSl.a, que nunca fôra "Faço continnamf'n,:e tudo para alar~, 

'equêles capazes· de percepção nuan- 5!stemática., nem 2:':3!áua, quase não gar meu en~endiment(), e trabalho com 
çad.a e compleXa da "ida, firmava- se manifestou, E' ·injusto afirmar sinceridade dê coração. O resto não 
\Se de imediato aespidá de vulgarida- ..:fue Augusto COi A::Ijos e~'a pa.ra os àepende de mim", Foi Flaubel't quem Wilson Gonçalves e José Felicia 
d't. Nun-ca parecia o-c.asional o ell- .simbolistas "um companheiro incô- eSCl'eveu isso;· a frase restritiva final do PSD; 
contro; pórque ue!)de logo' nas aco- modo"., O câso da exclusão de Au- ó;,'!"is Soares dev~ ter-se sentido seu' 
l~ia ~lO ~eu mundo ã. um tempo ima- 6u~tO dos Anjos dos quadros ~o Sim- autor conjuntamente com o autor da 
glllat:vü e racional, no qual a fé era. bO:LSmo, s~r:tença de que f~1 proIa- ''-Educação Sentimen-tal"; é seu l'e-
substituíd'a por um invulgar fervor to! o admlravel Eduardo GuImaraens tra/o o 
~nteJectual, p.;uetrado de poesia, que representou fato i.solado, e nã{) impU: I " 
á. êle mesmo nos... seus momentos de ca em restrição,' Pen~' Pena, que l'l}au retrato val-
QITebatamento como em "modo me- O ptoblema da clas...<ificacão estéti- me ,samdo ê.st.e, do me:-x bom campa· 
DOl'''. Ca de Augusto dos' Anjo.) co~ltjn~la e;r. :men't;> ,meu c?r:lpanhelro d,e l.etras. t 

Bezerra Neto, 
,Artur Virgílio. 
Antônio Jucã. e 

PTB; 

Aloysio de 'Carvalho.' 
Eurico Rezende, Amigos, êle os teve, e d'ê qualida- suspenso Não o ataquei de frente ,ambem de mUS'lca. A sua aedlca-tóna 

de,', Itembrarei a dois clêles. Um, JOsé no meu' "panOl'aml" do .).1ovimenrv- do. "D:cior:-.áriO:' é assim: ~'MU1'icy, 
V t 

' ' S"Cld o b' ". lado' o Milton Campos e Anto'nl'O C'al'lo'. lerra, cor ez e delicaao, porém ca- Simbolista Bl'RSileiro" 09;;2) Lem_'" ,,0 ;:,,,,,,r r '-"a,. P e.511l:, e me - ~ 
paz de ironia, o crítico "Florestan", brarei, porém, que os simboii~tas 1'e- e~contro ~o~" a alma de múslca qu: UDN, 
O autor da hoje- esquecida "Cadeia c~beram com muita si.mpatia a poe- ~lve em ~oco ,}24-8-52). Y:ja"be:n;., Josf.iphat Marinho. 
,[Velha", crônica, aguda e de vigilanw ,,'H\. de A.ugu.sto de Linlfl, livro aliás e,le :re :e~er~ a ~lma de mus.ca • nao 
·te Simpatia, da vida parlamentar de valioso, no qual, a par duma fluidez 'de mUSiCO , Mu~ica, - nela pellsou 
mutroraj do tão saboroso "Sol de Por- e dõ.lln nuançamento da expl'.3'ssão que d,~?e sempre 6r1'1s S~ares, No ."EllJL 

Júlio Leite e A~rêlió Vianna ( 
Pequenas Representações,- (Pausa 

!,tugal'" em que os portuguêses não ultrapa:ssavam nitidamente os câ.l1J1H:s gI,o refere-se a Dvorak, a vmcent 
.souberam detectar. o amor e a adroí- parnasianos, se acusara lun feitio d Indy, no~e~ 9u~ um amador do co
ração, e só notB..ram certas re.sel'vas imaginativo alimentado pela Ciência l1}um .'SUbstlt!llfla por Beeth?ven , Cho· 

. frle defensiva nacionans:a brasileira, no .q~e precede\.!, e dignam~nte, o ci: plll ou_ ~c,halkowsky, .de ,n:alS. frequen
"aliás sem nenhum vçneno; e sobre- entlflcismo de AugêlSto dos AnjoS'.·e conVlv .. (), M~ll.~ Slgnlflca~lv.o era. 
hotudo. o au>.?r notável de "Vida e "Contemporâneas", de Augw',o de Li- vê-l~, an-os ,a flO, nos cnncel· ... os v~s
,Aventmas de pedro Malazarte", um ma, ~ de 1887, e "Símbolos", de 1892, P~!'~IS de s~b~d(), da Orq~e.stra. Sm-

l ·dO~ mal ores livros do l'!0rdeste, com anterI-ores, portanto_ aos ~Bl'oquéis", fonlc.a. BrasIlelra,. I?esprovldo d'ê co
:'VIdas Secas", de GracIliano Ramos, de Cruz e S.ouza 0893), e respsctiva~ In~eClm:n:os espec~ahz&dos, eratn,~?l. 
'ie "Corpo Vivo", de Adonias Filho, um mente de 25 a 20 anos anteriores ao p~e sUlplee~dent_s as su:l.s re3çaes 
'cordialissimo nôvo cicIo da immtal fi- "EU", de Augusto dos Anjos. Quando dmnte _das 00:a5,_, mas ~mbem da sua 
gura do picarêsco mediterrâneo." muito, poderia dizer-se qU'ê ~se ci-I execnçao, pw.su1a, curIosas an.tenas, 
h O outro, AuO'.usto dos AnJOS. em fa. entificismo, aliado a um ag'nost1cis- ct.~md.e. a,lguns _ eqUIvocos, naturaIS em 

Não há mais oradores in::critos 
A matéria da Ordem do Dia E 

em falo,e. e vota,ção, NLo exí&tin 
quorum· pa,ra· ês~e fim, e se ilenh 
81', SenadoJ;" desejar fazer uso da . 
lav~a, declararei. encenada a se,s 
desIgnanUO para. 'a p!'~xima a, segui 

SessãO 
ORDEM DO DIA 

d~/27 de fevereiro 
(Quint.a-feira) 

Votação 

de 19S~ 

mo explicito, isolavam -o "'Eu" entre TI30 mlClado, e aC~l'tos qll~ me espan
,'Vor de cuja. poesia. 01'1'1:5 Soares não a produção simbolista nutrida de tavan:_, O tl'an~cl'lt.or do, Flau,?ert da 
;se temeu de elevar-se ao tmn diti.- miticismo, ou me!ho!".' de um litur- menciOnada. ~plgraft, cI:elO. nao .bu~~ rt ã..'11biCO, O seu "Elogio da A11gusto glcIsmo ca ... óllco que .J1ão era somente c?,u na. muslca, conhecl~~pto hlS~O. Votaçã(' em turno único, do p 
~ 'dos ~njo$" não .parece, hoje, a nin- decorativo, ":ço rep!'e ft:Jtatlvú OU est~lc03, e SIm· ]eto de DeC!'eto Legislativo n\! 29 

!
eUém, exagerado. Na sua quase to- 61'1'is Soal"s el'O, COmo A seu a1111- livre a-1'€ntul'B.s para a ,.sua fantaúa. ·1963 ( '23 • 3 . • )"'d lt' f' Ih '-";>, .n.· -.~-, na Ca"a de Ol'igE .... a. I\.W.- e, ª C1' lcR con rrmou- e, os go. agnóstico e reClOnal1sta raCIOna. Nas suns IxJ.1est.ras nos mter\'allJs das que .. n'a '\ o ACÔl'do . .basico de I 

~uízos tIdos, de começo, cOmo fruto de 1'<:"""'" compel1Sado, no ca"~ d' e Augus- audic,ões. correu-lhe 'observar., <> res-b' t· 'd d f ti ó ..............:>V .... ~;Jel Z-. - i Tecn:ca C'ntre 0- Esta 
~u Je IVl a e a ~ va. rrIS Soares to doo AnJOS, por uma ebriedade li~ peito dum jovem· e muito notóno re- Vnidq-s do Brasil e lsrael,~ conch 
'fala em Leopardl. e em ftntheno de rIca qUe ia malS a:to, mais fundo e gente: "f:;ss.e tem 'talento. certo uem- R'f d 
Que;;tal, a propósito .de 'IF,t.erna Má- mais longe ·do qUe <> instrumento in- pernmento, mas es:á perdido: falta- r:do e~~;eé~~sl;avo~á~~~~~o~enJ; 

,gua e de _A um gennen , e q~an- telectivo consciente, põs.to a serviço lhe lastro de cultura e intuição mais ros 799, 800, 801 e 802, de 1963, 
Ido se defronta ~m () póstumo La- de sua poesia. ó!·ris· soares vinha de rica e.pl'Ofunda"í Por mIm, estou em ~'(' '«', 1: de Con:.:t1tllição e Justl 

f
~en.y> das COLSas , chega ao que, pa: regiões limitrofes com ·0 Simbolismo: que' estava certo. Noutras vêzes, era de Relaçôes Exteriores," d. Edu~a, 
~a e e, .erf!. U-!,D e.1C,tr~n:o, e ,exclama. escreveu, e publicou, peça·s taa.tl'ais de a pura- fantasia ,que se evolava, com C I ~ 
". atlllg.lU a pelfelçao: ~ um ~o~ feitio e inspiração provindos de Ibsen eVlôente pl'~zer, seguindo rouairos <le e u tura e de Ftnanças, 

.neto formld~vel; dos ma;lOIe~ da l~- _ obras cujos exemplares bu.soou an- poesia e lmsmo (- sempre :sem va.~ 2 
{gu8;, por~uguesa' ... E nmguem, ~oJ_e, siosamente para destrui-los, Cheguei lêr-.se de retónca -), Não podla 
f{.era ,r~zoeB para .recu~r dessa posl~ao a ver _ não a ler _ um exemplar acompanhá-lo, fl'equ~ntemente, em 
L,npoIogl?a dQ a~llgo fIel. Nem sena- dum dêsses Hrama.3, a respeito dos 11 ~uas revoadas per~ êxtase .. Mesmo em 
Ib;os: nos a faze-l~, eu .e ll}::Us ma,ÍB quais disse-me NestOr Vitor, serem tais momentos, nao d~sca1a 'em vul-

I
~tigos companh'?lro~ l~ter~~os, ~os escritos com distinção, porém um I 131':dade.s, e, a seu modo. 9.cer:?~.va, 
qUE:, -1- no nÇlSSO p. arana lI~ra1'lOt Slm- tanto cerebl·ina,s. Durante muito tem- por que a mús:ca lhe falara a lm
~lISi.a e hvre-pe~sador., tlllhamos de po ~ômente o "Elogio de Augusto dos 'l;ua:Jzm propícia à sua alma; - e 
~~r "estr~fes de .As c;,sma.s do ~es- .,:\IljOS" re:pre.se-ntoll as SUa cre-dell- j ::sta era uma nobre alma, 
~mo , e, por ,}ntelro, t.o-da a clapd,~- dais literárias, bem como uma cw:io- ndnzd Muric 
,de lunar ~,e Uma. nOlte no CaIro . sa. "Nota urg.::nte" (que nada tinha A e y. 

t·.J O "Elogio d<e AuO'usto .dos Anjos" de apressado). acre5cen~ada- ao· "E1Q- O SR, PRESIDENTE~ 

Vota~10, em segundo turno do F 
jeto de Lei do Senado n9 4,' 'de 1.' 
que aut.a:'iza. o POOt'r Executivo a. e 
tlr selos comemorativos do cinqü! 
1:nai!O da funçao Ca Prel~7.:fl. (:0 .. 
to Solíruõ·e-;". tendo Parecer 119 
de 1963. da Comissão de Redal 
( 1-0. !'cdaça:.. do vencido· 
19 turno. 

, 3 

L~'atado da Praia. ;r'o~osa, paraíb.a, -.: g~o" na 3~ edição rio "-Eu", e dataja 
Ldezembro de 1919, acompanha o {'Eu" do -Rio de Janeiro; agôsto de 1928,. Em segU1da. ao d12cnrsG :lo Senhor Vota '-;'0. em t l lrno \único, Cu 

~
esóe a: sUa. 2~ fdição, já posterior aO Nela( menClonl Novars, wagner, Sho- Sc.,.'1s.d{!' RUy Ca~reil'o ~e;á transcl'l- jeto de D!:CltlO LegIslatlvo nO 4.0, 

l-alecimento do poeta e figura nesta penhauer. Tl1ibaudet, Paul va12ry, ta a nubll::.açãõ a que.8 Ex "fêz re-re-j 963, or:gllláno da Uâmara. das De 
•• I,l- comemorativa do cinquentenário Henry Brémond". Era homem d-e rénrtâ: tados (n.9 7-A, de 1963, na Casa 
do aparecimento do livro. órris 80a- boas leituras e estudioso. 1I)fatigáve1

j 
E:'ria. l'r""ldêncl9. no leO"~+~'e>1' al'C'··C!ll)- ·~l .. e aprova. a Conven 

reg p~de ver esta ,ediç~o (dirigida J><;lr Foi sUl'p:êsa ptlra. quase tod?~ () m'l;;restaçã"a de' iustificad; ->1J~ l'Il: ;;nic~ sõbrC' En 1". ',::":1"2S, assin 
t~ranCIsc~j. de ~lS Earposa) <la Ll- apar~clmentO, em 1952, d? seu '.u!- ou "2aba d~ E"l' çjtt~rn3.dD p::!:> D~- ~1l'! O':a YO.I!:, fi 3::1 d-; março..de 1 
~rarla Sao Jose, e. de tão ·bela apl"e- cwnarlo d,;- Filosofa", vmume I, ~e- I nh~/~ Sen::.do· Rl:y -Cc..me.r.a, dec19ra 1 t8ndo Pareceres, sob ns 806 a 8GS 
~en.tação, Quando ela apareceu, já tr~ A:-? m~49 368PP,; c~lU:;a dl~P~,~. que enc9m·'.!:2~.1 à f~m:J:3. enllt: ca 9-G3, das d-m:n!~ ~ '. ,~: . COll ~t!lf!, 
dnr,ía. algum temp.o que eu não. o en~ plecedloas de uma AP.es,:ntaçall. o discur.:o óe n, E~:a, 011e )).2m rene- Just.i:a, pela ccn~tltuclOI!al\af'.d 
;oonttava, ne:m Da. Livraria .5[0 José: de LourIva1 Fontes, der uma Notn.lll- te o senQ J)1"l1t de tód ·a Ca<:a . unolc.:c""de· l:"'l~('.{j::-'l Extenores 
t(móe era figura de base" nem nos formativa" e de uma. bibliogr~t~:a, .• '.~ o a c" • vOráveJ ~ s'a.úde tav~rá~·::!. ' 

. ,~us concêrtQs, no ~unicipal. 8eIl'l: o ocupando XL pp. Ent.re .. os L~lnnd~ O s'a. Pf.:ESIDENTE: . ' 
que teriamos debat!do uma assertIva Gobbo~, Cuvellier, Régis J-oHvet e, 9U
bastante leviana inserida na, nota dns tros dicionários ou vocabulários filo
.~Orelhas' da, edição. Intitulada ... Augus- ~'óficos que nós manu,sellvamos, fol lt9 dos Anjos e a, critica". EU lhe te- interessantíssimo encontrru' um ins
~ lembrado que, em 1912 (data da trumento de infor·m",çóes, c..'1tre 1éc~ 
(l~ edição do "E"). Os simbolistas ,não nico e de:scdtivo, porém no qUtl-lo '\'0-
.L,!Sta.vam na b~,echa, paira. crL',lGar cabulário, a. tecnolo;?;ia estavam tra_du .. 

A fim de facilitar ao's Srs. 'Uderes 
as 'indic3.çõ p s qr:.e dZ'lerão fizer p:lra 
Ss Comissões pe'·manente.s que fun
cionarão i. ao ses::ão legislaUvs a !n~ .. 
t.'llEl'-S-e ,a l,~ de março próx.'mo. a 
pres:dência ,mandou· ol'gani!iar e \'\ii 

votcção, em turno único, do I 
f2to o::.' 4el da ,Cú'!Hi.!'a n9 1 i2. 
<n,9 3,4.0g-B·61, .na. Casa de orig( 
)Ue rE'Je~l'! U() sêrvir'0 Ativo do E1l 
C.lto ~ T~ne.Üe Coronel Rubens Ri] .-.....: 
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TO de" santos. e dá .outras P~'o"';:;Gn
cias tendo Pc.receres favoráveis sob 

Q;: ns. r _ e 885, qe 1963 das Co:nis
Sões de 'Segurança Nacional e de Fi. 
nanças. 

carta, p:;la, q0U'] o senhor Presidente I em caráter {"f'i.::ial e p~h1icada 
da Repu,oh,ca conv:aOll o presidente de janeuQ do ano em curso. 
da Republ1ca Francesa para ViSlt.fl! 
o B:'S.'>ll, e oa resp~ctlva re:::pu.sta. - 14 

9 

Votação. em turno único, do Re 
votaç:.o, em turno único, do Re- que1'llf,ento n" 3, de 1964, pelo qus~ ~ 

Senh0l"e& E,enadores VascoDceloo: Tor· quel'imenloo D.f li,. 205, de 19-63, pelo ,. 
('~~.;t Os >.Jennorés S2naaOre.'i AnUI re,:; (Llder da Maioria em exercício}, 
Vlrgilio .Lider du P'l'B) , Barros Car- Sigelreao Pacheco tLiaer do PSDJ 
"alho {Lid~r f'~ Maioriu\ e Uno d€ em exercício) e Auréllo Vianna iLtder 
Mattos (Lider do Bloco 'das PequeMoS d.o Bloco das Pequenas Representa
Rep c· L, lue.::) ~{l~lcltam Ul'g<'"i1C,:) ções· em eXt·,·cicio) '\SQUcltam urgêJ1c:a 
nos têrmos do artigo 326, n9 5-B, do nos têrmos do a,l.'tigo 326, n,'} 50-C, Q.<. 
Reg,:mento ln~emQ, ?_.~a o r'ro)eto de Reglmento Interno, para o projeLO d.:: 
Decreto Leg'wlativo 0.9 44, de 1963 que (.Jf>~ da. Câmara nO 127, de 19ti3, qUI: 
cone ~.:te anistia aos membros da Fór- cuspoe sObre a remuneraçao de pr.o~ 
ça Pol:cial ;lo Rio Grande do Norte, Ilssi0J1:i1s diplomados em Engennana· I ArqUitetura e em l~,gronomla. 

• 10 

vot.ação, eI!l primeiro turno. do pro_ 
Jeto ete LeI do SenadO, nO 131, ae ,. 
1963, de autoria do Senhor senador 
Maruns Júmor que autorIza o ,Poder 
ExC'cutivo a emitlr selos comemoratJ 
vos da c.entenário da A.~soclação Co· 
mercI.al do pará, tendo parécere.s ta·' 
vorávelS sob OS ns. 158·!: 759 de 1963 
das Comissões de Constituição e Jus
tIça e de Fmanças. 

Votação. em turno único, do R~· 
querimento n Q 7, de 1964, pelo Q1U1! 
o Senhor Senador MelO Braga suiJ 
cita a transc./~ão, DOS Anr.is "\0 Stc
nado, de entrevISta. do Grneral Albi· 
no SIlva, Presidente da t?etroorás S.A. 
publ1cndn. em 25 de Janeiro do ano 
em curso. 

Está encerrada fi sessão. 
(LeUGnt,1-se a sessuo às 15 ho~ 

Tas e 35 minutos). 

Concurso interno para Taqui
grafo-Revisor da Secretaria 
do Senado Federa!, 

ATA DOS TRABALHOS DA PROVA 
DE PRATICA LEGISLATIVA 

Aos vinte e cinco de fevereiro de 
mil nO"'ecentc~" e sessen'-:,a e quatro. 
às nove horas, reuniram·se, na Dfre~ 
toria da Taquigrafia, OS membl"OS da 

v;;~ação, em primeiro turno, do 
Fl,,)_~1J de Lei do Senado, nO 83, de 
J,:,,,,.., .; autol'ia do Senhor senador 
A:' 1_ ... 1' Virgiho) que dISPõe sôbre ln 
denização a ser concedida, enl caso 
de rl._~.",'àO ao conu·~.. 'ue tra'oamo 
sem justa ~:tusa, antes do empregado 
COb_!_ .• ",.r o período de doze meses 
de nço, e dá outras providêncIas. 
tendo pareceres sob Os ns. '143 e 7oM, 

. de 1~63, das Comissôes de: Constl
tuiç_:J e Ju.:'~:;a, favorável com R 
emenda que oferece de n.o l~CJ, e de 

1:..< .ação _Dr " fa'loravel ao pl'oje· 
to e à e'.nende da comissão de Cons~ 
Lltu'ção e Justiça. 

11 

Banca Examinadora para a realizt1.~ 
ção da prova de Prática LegIslo.Uva 

f do Concurso Interno para Ta-Clufgra .. 
Votação. em turno único, do pro- fo-Revisor da SElcI:etaria do Se!lado 

Jeto de ResolUção n9 1, de 1964, de Federal, o Sf'nhor Doutor Evandl'o 
autoria da Comissão Dlretora, que Mendes Vianna, Diretor-Ge!'~~_, em 
aposenta a. Taquigrafa-Revi~ora, Al- substituição ao Senhor Sell:ldor Cat
cInda 'l'rivcllllo, no cargo de 1Jll'eLOra tete pinheiro, Presidente da Ban-
PL-l, do Quadro da secrNaria do Se ca, por determinação exp~'essa de 

votação, em turno único, do Pro- nado Federal. Sua Exce'lênci(l, o Sen1\or JO'3é Cam-
jeto de 2creto Lp' ,.1,'0 nO 14, df' pos Brício, . Diretor da Taquigrafia, 
196:) (n(l 5-B, de Ig'::? - ... Câmara) 12 'il a Senhora Glória Fernandina Q1l1n-
que ap,on v3 textos da Convenção tela, Diretora de publicações, exa· 
re1"r "a a uro'ecão dn" tr ....... ..,lI· .. "' .... o· Votação, em turno únicJ do pro- minadol'es e Antônio de Araújo Costa, 
res contra radiacões ionizantes, ado .. jeto de Decrt:'to LegIsJativo 'n9 1.1 Q( Oficial Legislativo, secretário. A nora 
tada pela Confirência Inte~·nacj.onoJ 1963, orig;náno da Càmara (lo,; Depu- aprazada no aviso de convocaçáo não 
do Trabalho em Genebra, e da con- tados m,'" 167-A-62, na Casa de ori- oompareceu o candidato ,Jorf?;e Ma
ven~ão ... ara revisão parcial das Con'- gem) que aprova o texto do AcOrdo noel Azevedo, único renlanescen_,e dt'.ts 
venções adotadas pelo, mesma. Con- que institui o Centro Latino·Ameri- inscritos, As dez horos, persistindo 
feréncia, tendo cano de Fisica, assinado pelo Brasil a. ausência do qandidato, a Banca 

Pareceref:. favoráveis, sob núm('fo<' e vári03 palses, no Rio de Janeiro, a resolveu encerrar os Seus trab..tlhos 
842, 843, 844 e 845, de 1963, dss Co 26 de março de 1962, tendo Parece e, conseqüentemente, considerá-lo 
mis::;ôes reg favoràveis sob m.: 819, 820, ,821l desistente do concursO, nos têrmos 

e 822. de 1963, das Comissõe.s: de dó editaL Para constar. eu, AntO
constituição e Justiça, de Educação e nb de Araújo Costa, secretárlo, 1a
OUltura, de Relações Exteriores t: ae vrei a presente ata, que. lida e acha. 

_ de Constituição e Justiça; 

_ de Legtslação Social; FJnançe..s da conforme, vai devidament~ afSl-

ATA DAS COMISSõES 

Comissão de Educacão e 
Cultura -

ATA DA l1Q- REUNIAO, REAL~Zt\D,\ 
EM 24' DE FEVEREIRO DE l!lc-! 

ICONYOCAÇAO 

EXTRAORDINARIA) 

As dezesseis horas do dia vjnte e 
quatro de fevereiro do ano de ln,l 
novecentos e sessenta e qUltro, na. 
Sala das Comissões, é-ob a pl'€'údên .. 
cia do Senhor Senador Menezt\s pi
mentel, presentes os Senhol'Bs Se
nadores 'Mem de Sá, Walfredo Gm' .. 
gel e Adolph-o Franco, teúne-~-e a C'J" 
missão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por m-')ti
vo ju.stificado, Os Senhores Senado
res ·Antônio Carlos,' Padre Cala~un~ "" 

,Pessôa de Queíroz. -
Iniciando os trabàlhos, o Senhur 

Presidente dá a palavra ao SellhOr 
Mem de Sá, que emite pal'e~er f;Ô" 
bre o Projeto de Lei da Cá.nara no? 
181. de 19B2, que cria o Inst,itutlJ Bl'(:l
/:iileiro de TUrismo (IBRAFUR) e da 
outras providências. 

Por ·se trat.ar de assunto complo:o 
& contendo o parecer 21 página:,;, o 
relator solicita, ao Senhor Prc:,ndrn
te, permissão pa.ra distrib.tir cóp a 
do mesmo aos demais membrós d~,~ 
ComissãO, para posterior dlscus:,fl.O na 
próxima reuniã,o da com!,ssão de 
Educação e Cultura, no que foi etf'11 4 

dido. 
Continuando, passa a re;at8r o ?ro

jeío de Lei da Câmara ntl 73-63, qlJI! 
autoriza o Ministério da E:d1!C~çã,) e 
,Cultura a reeditar. ou editar, por 
mtermédio do InstitutQ N\1.ciOlHlI do 
Livro, 00 'documentas e livros @h'.<,i
vo.s ao Dominio Holandês e GurrJ:\ 
Holandesa no Brasil, e dá outr[\,~ I)"'j. 

vldências. E' aprovado o parecer,' i'~,
vorável ao projeto. 

A seguir, o Senador walfrerlo Gur ... 
gel lê o seu parecer sõbre o Pl'O,i.c .. , 
to de lei do Senado nQ 10ô~6:l QHe 
asségura preferênela, na c,)r..c€,I),c;:'i,') 
de bOlsa de estudos pelo 1r:nj~t'<:r;o 
da Educação e Cultura, .?/)<: fill1"S 
dos trabalhadores que percpl)"'TI ',~
lârio-mfnimo. E' aprovado, peh re
jeição do projeto. 

_ de Relações Exteriores; e 
_ de Saude. 

13 nada pelos membros dfl Banca Exa
nünadora e POr mim. _ Bnsíli.1, {H,S Nada meti havendo a tn,f,1l', en
vinte e cinco de. fevereiro de mil cerra-Se n reunião' lavrando fU. Ve
novecentos e sessenta e qu:ltro. Ta de Alvarenga Mafra. SE't',"['j!lr'.'. 
Evandro Mendes Viatwa José a presente ata, que um'] "'f';: a"I":
Campos Brício _ Glória F~rnrtn,lina vrrda. será assInada p"l.f) P'n~1- ,. P-r_ 

8 
Votação, em turno único. do de

querimento n.9 (!., de 1964, pP.l0 qual o 
votação, em turno único, do Reque- Senhor Senador Melo Braga,. :<'oliclta 

rimento n'? 4, de 1964. em que o Se· a transcrição nos Ana's do Senado da 
nador Va~concelos Tôrres soliciU. declarn,ção feita. pelo General Albí.110 
transcrição dos Anais do Senado dil Silva, Pre.sldent,~ da ,Petrobrá,s S.A" 

Quintela Antônio de Araújo Cos· sldente. - Senador Mene~es PII'tei,· 
ta. (tei, Presidente. 
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COl\IlSSôES PERMANENTES 

~GRICULTURA (7 Membros) 

€u~n o ~àrl'0-3 

,v,ce-Pres1.derheJ 
fose l<~el!cwn:j 

Ne:Súll tv1.lC~.IIf1n 'J:cencw.::.hl 
C.,~-duJ.t f{osado 
Rl'IlU GlUoert 
Lopes da .co~ti1, 
&'1 011.(1 Carlov' 

'}vrt OO~ i Suplente .. 

[-'3D L Att~Üo Font.íllla 

PôlJ 2. ~edr:o Luàovlco 
P'l'B L A<lrão Stembruch 
PTll 2. VagD 
P l'll 3. Vago 
UtlN , . DanieJ g::-iegcl 
:IHN: 2. João _ Agripmo 

cEni 12 de cte~enibro de 1963) 

s.~::re:át:o: Auxtüar Leg~lat,vo., PL-9, José Ney Pastos Dantas. 
h'eütn}q' Quart3S-te\rfi,s as 160<; horas. 

l'Ptia: V~Aga a Presidência, 

Tilulares 

I ViCt,DflUv F'rcire 
Lebão ·dl\ SilVCil'a 
Slgefredo Pacheco 
Wilson _ Gonçalves 
Lf'i.Le Net~ , 
Arg, de .F'lguelredo 

:aezerra Neto ... ' 
Dlx.Eluit Rosado 

FINANÇAS (i 5 Membros) , .' .......... 

IPres ) 

"""aft! l!Js suplentes 

PdD 
t'"80 
Po;D 

.PSD 
p~D 

·p'rB 

!>TB 
PTB 

1. José Quioma·:'d 
Eugênio ,Barros 

3, Menezes .P.menttl 
4. Att1lio Fontana' 
5. Pedro LUaoVICO 
1. iq'elson MaculaD 

(licenciado I 
2, Ljno de Mat-~s' 
3, Amàury' Silva 

i licenciado) 

Substtt.u~ 

Pessoa de Queiroz . PT.B 4. Aurêbo Vi;:mna -1..-E.<t. Levi 
José Ermirio PTB 5 Antônlo Jucá 2. Melo Eraa_ 
Daniel ECrieger (v-tce-I?rea·) 'UD~ L :\dolp'ho Frai:lc6 
Dinarte- Mariz UDN 2, b"'Urlc:> Rezende 
Irjneu Boanhau.sen UL>~ 3, João Agripino CONSTIT4~ÇÀO EjústlÇA (11' rhembros) ., . 

1'1Itli~i-es . t;l:::;W:O~ _SuplenteS 
~-}eff(>!'50n de AgUlo..r p::,iJ 1. Menezes pimentel 

. I Lopes da Costa UDN 4, -Milton campos 
.ç,ubstl.tut~ Mem de. Sá. ~L 1. Aloysio ,de Carvalho 

Secre~áPo: AuX!l1ar .Legisia:t-ivç" PL-IO, Ctd ·BrUgger. 
~c~niõtS: Quartas:-fell'as' às 19,.O<l h~ras. Ruy CarneIro ·PSJJ ~2, Leite 'Net-a 

Lonão da' Sih .. eira PdD 3, Benedito ,i;ãllaaare 
Wilson Gon~alves '.' PSD ... Aarâ.o steilibrucb 

Vice~f'res!dentCl' 
Josapllat Mannho - PblJ 5. !teribajdà" vieira 
Amaury SiJvã Ihce.l1ciado) P'lB 1. ftl:g, ~:i~uê.{repó 
Bezerra Net,o p'f13 2, $lIVio. PerlcJes 
Artul' VlI:glUo' • ?Ti3 3 Eçtiritindo. ~Vl .., 
A;uys.o ,de Carvalho JUN f Atamo ar1n08' 
&unco Rezende -, l!UN 2 baniel Krleger 
MlltUtl Campos ~ P.~es!dente UDN 3, jQao Agdlj:liüo 

Mélo 

I$cct'ettt~',(:I, ÓficUtl Leg-u:latlvo, PL·8 RonaHl:l Fedeirn Dias. 
Reutll~e.; QUi:\.rta~~feuas as l6',Ui) nor~, 

'tItulares 

~ .... ro Mü.Ufa. At:Jdr~de :-: Pres, P'!:ip 
Camilo Nag!..le~"Il· da Gama P'fH 
Rm Pa.lmeira, . 1JUN 
Gdoerto M:armho PSD 
AdlUbel'to Se na ~'rB 
C.1((.eté Pmtltill'O - p.rs 
JJ,r J~,;n Pa~enle }1J~ 
ywd,-, M'oqd.!l pbkl 
Va.':lcünc~lQi t'J!'~l PT"3 

t::cc:etat,o. Dr Êvanàro MenÚp.6 Vumna, DirewrGera 
l.eUfliÓb'.:: ~uã:ta·telrtls às 10 horas, ' 

DI~nRITO FEDÉRAL (7 Mel11brós j 
Tro::u!ares Suplente.. 

~ene?es ,plmérltéi . , PSD 1 Flllnta MuJler ' 
ped!'o t..ud.ovlco ,.! V-ice-'Pres.,) PBO 2 Eugêmó .Hfl,rros 
Llfil Cle ~htos IP.~ldentej ,1~;~l:J 3-," H.erlba!do ,VieL"a 
Oscar Pa!;sus p1·B· 1 Aarão Steint:rruch 
Dl"K~HuJt H(J.')adO ~)'l'B:L AntônIO JUC& 
D~narte· .l.\tl,ªriz- .rl)~ L lIoPes da Cost!l 
F.Unt~ç aéze11,de' J liN 2, Zacarh'us.· de 'AssumpçA.o 

!::eáetá~ia, 'p(ic!all~r~gfslatiYa, f>L-3 Ju1!eta RJbeIr odos Santols. 
RC\lllllle.s Qumt~ eIras, àS 10 horas.· . 

,CONOMIA (9 Membrôs) 

Titulares Suplentes 

.- Fílinto Muller (Presid~!ltif PSD 1: Jefferson de Aguiar 
Eugn10 Barros PSD 2. Slgefredo Pacheco 
AttillO l"olltana PSD 3, SebastIão Archer ~ 
Jose GUlOmard ,~-:;'D 4, Josaphat MarinhO 
Jose Ermlrlo (Vice-t'res ) PTS 1. OScar Pnssoo 
Nelson Maculan lhcenclado) PTB ~ 2 Bezert'a Neto 
Júlio Leite ' 'PTB 3, Mi'J{J Braga 
AdolphO Franco TDN 1. ,lt"sé Cândido 
Lopes da Costa, JDN 2, Zacanas' de Assumpçao 

Secretàrle: Auxíllar Legislativo, PL-l0, Cid Brugger.-
Ji---,. ~EuniÕt.s, rêrças-felras ~ 16,00 horas. 

EDUCAÇÃO ,E CÕLTURA (7 Membros, 
TJtulare5 

Menezes Piine~tel IPre.s.) 
Waltredo Gurgel 
Pessoa de Queiroz 
Amaury Silva' /licenciado) 
An tõnío Carlos 
Pedro Calazans (Vtce~Pre.o:..) 
Mern 'de Sã. 

F.l.!'tldos I 

PSD 
PSD 
PTIl 
PTB 
U9N 
UDN 
UDN 

Suplentes 

1, Benedicto Valladaresa 
2. Sigefl>edo PacheCO 
1. Vago -
2 Vago 
1. AdolPho Franct 
2 Milton campos 
~ "-rl'On de· Melo 

Secretaria' OfIcial Le-giElati\'o PL 7 Vera de' A!va,::enga A-t&t..._. 
Reunié~s~ Quar:t-a~teil'á.s às 15,00 horas. 

LEOISL:4çÃd.SOciAL (9Melhbros) 
Titulares 

Bragr [' Ruy Carn.elro. !ylce~P.t'es.) 
Walfredo ourgeJ. 
JOSé GUlomard -
anUI Giuberti 
Vivaldo· Llma tpres .• 
Amaury Silva· íllcénciado) 
Beribaldo Vieira, 
Eunco Rezende 
Antônió Carlos 

, Pài'(;KIOS 

psb' 

~g 
psn 
FTB 

. ?'L'B
'UHN 

. :JDN 
"- qD~ 

__ ~uple.nte~ 

1, Leite Nef.o • 
2. lfobã.o da. Silveira 
~, Eugênia, Sarros 
4, julio Leite 
1. Aurélio Vianna 

~,~, Pessoa de Quei·ro~ 
3, AlI tónio Jucá 

. 1. t,opes da Costa 
2. ZacarlaS de AssunipÇa.~ I 

Seci'ebülS: ÓficiaI Legislativo: _PL-7, V'era 
Reurüões: Quintae~feiras 'às 16,00 rOras. 

de Alvarenga Mafra. 

,poLlCONO Ms S~CAS (7 
I Titulares t:'art!...ios Suplente' -
1 w~leon Ú9nçalV~ PSD t, Sigetreda' pacheco 
laur CarneIro l-pres.) P;:;D 2. Leite Neto , 
: Dix-Huit Rosadu pra 3. Atgemuo de F11:ueü'edo 
f Rerióaldo Vieira. P 1'B '\. Al.'p.on de Melo 
lJose. Cândldo .,' ODN 5. Julio Lelte 

j Ali.réllo VIana fVice-Pres.} ?I'H J. ~oão .A,gnpmo 
~ bmEl.rte Mári:<5 _ _ UDN 2. Lopes da· Costa. 

Secr,etá~iO, A~lnar, Legislatiyo .P~~9, J, Ney Passos DantruÍ 
J Reun!õeS' Qt!jnlias~tejr:;!3 J\,s 16,00- horas.. - . 

I . REI:\'IÇAO (5 Memb;Qs) 
"'-TitUlares '?ã.r~ia.os SUp;Cl1t-e& 

. 1 \vÍ:tltredc;- ourgel· P$O 1. Lob~ dA Silveira 
Sebastiâo Arcber .. PS-O 2. JoSé- FeUClano 

IOiXMHuit Rosado ('pres.) PTB 1. Heribaldo Vieira· 
Padre Calazans {Vlce .. Pres.) UDN 1. 'João AgrIpino. 

, Júlio Leite ~?N 2. Posaphat Mar1I1ho 
Secte:9.r.a: Orleial, Leg!slatlv9, pL--a. Sarah Abra·hão. 
-r:'.eunlôes: l'rças·feiras as 16,oq qo1."as. --., 

~ELAÇõES EXtERlpRES (11 MembrOs) 
I'itulares ~artlllos Suplentel. , 

Bene·dictO VaJlada.re. PSO 1. Menezes Pimentel 
Filinto Muller PSD 2:. RUf Carneiro 
Jefferson de Agu1at (PreB_) , PSD 3, JOsé Gulomard 
Aarão S1;einbrUch PSD' 4. Vtctorino F:-eire 
Pessoa de Queiroz tVice.pres..) P'!'B 1, Argemiro de Figueiredo 
Vivaldo Lima. P'rB 2:,. Antôio Jusá 
Oscar ·pã,ssos . P'I'B' 3, Vago 
AntõnIO aarIDA UDN" 1. Da.ri1el Krieger 
Jose Câ.ndldo UDN 3. Eurico Rezende " 
PaÕl'e Oaíazans UDN S. João Agripino 
Arnon de IMelo: UD!I ~. Mem de Sá 

sCcretá r10: Oficial Legislativo, PL-6. J. '~, Castejon' Brall/'>G, 
Reuni.õeS: Quintas-feiras àS. 15,(}O boras. . 

SAúDE; (5 Membros) 

Tltulare& 
Pedro .:-r.;UdóViOO" 

Partidos 

~lgefredo (?acheco . -./ 
Dix.Hult ROGa.do rVIce·Pre.!,) 
Lopes da' cost-a (PreSldente) 
Miguel Couto -l. 

Pb'D 
PSD 
E"l'B 
UDN 
PSP 

SBcretltrln: . Auxiliar Lf's.-(' .. -\\9tlvo_ 
~e~. ~s; QUID~~telra.s ao 15,00 

Suplentes ' 

I: Eugênio Barros 
2. Waufredo Gurge! 
I. AntônJo. Jucá 
1. Dlnarte Mariz, 
1, -Raul Giuberti' 

PL.l0, EdUa.r~o Rui Ba.rbosa, 
ilo:a.s. 
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. SECURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
Titulares Partidos 

PSD 
?SD 
PTB 
PTB 

Suplentes 

nhar Senad:)r 
aprovado em 15 
1963. 

Sigefredo pacheco, mero 1.158-63. do Sr. Senador An .. tt
de dezembro dê nio Jucá. aprovado em 10 de jezem" 

bro de 1963. 
José GUlomnrd 
Victorino Freire 
Oscar Passos 
Silvestre Péricles (Vice-res.,I) 
Irmeu Boanhausen 
Zarcaias de Astrumpção <Pres.) 
Raul Giuberti 

UDN 
UDl< 
PSP 

1. Ruy CarneIro 
2. Attílio Fontana 
1. Dlx-Huit Rosado 
2. vago 
1. Adolpho Franc'3 
2. Eu:ico Rezende 
1, Miguel Couto 

SecretárlO: Oficial Legislativo, PL-8, Alexandre Pfaendel' 
R.eunióPR: ,Quintas-feiras às 17,00 horas. 

, SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 MembrOs) 
Titulares 

Leite Neto fVice-Pres.) 
Sigefredo Pacheco 
SIlvestre Péricles (Pres.) 
Nelson Maculan nlcenciado) 
Antônio Carlos 
Padre Calazans 
AlOySIO de carvalho 

Partidos 
P::SD 
Pt".)D 
PI'B 
PTB 
UDN 
UDN 

PL 

Suplentes 
1, Victorino Freire 
2. Benedicto Valladares 
1. Edmundo Levi 
2. Antônio Jucá 
1. Dinarte Mariz 
2. Lopes Costa 
1. Me mde Sá 

Dec:etárlO: Auxiliar Legislath'o, PL-9, J. Ney Passos uantOG. 
Reuniôes: Quartas-feiras às 16,00 horas. 

TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS 

(5 Membros) 
Tltulares 

JOSé Fellciano (Pres. 
SebastIão Al'che: 
Bezerra Neto 
Uno de Matos 

Partlaos 

lrineu B:)rnhausen (Vlce-t"res.) 

PSD 
PclD 
P1B 
prn 
Ui>~ 

Suplentes subsl"itutos 
1. Jefferson de AgUIar 
2. Pilinto Muller 
1. Silvestre Péricles 
2. Miguel Couto 
1. ZaCal'las de As.sump~ão 

Secl'etár'C: Oficial Legisla Uvo, PL-8 Alexandre Pfaender. 
Re'lTIHies; Quartas-fel':as às 16,00 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

A) Para Revisão do Projeto que I 
define e regula a PROTE. 
ÇÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Criada em virtude do Requerimento 
n' 480-62. do 51'. Senador ~1il"!".()n 
CampOfi, aprovado em 2.0 de ja:ne~ro 

Wilson Gonçalves - P::iU. 
Arthur VirgillO - PTB. 
Edmundo Levi - PTB 
Adolpho Franco _ UDN. 
Eurico R{!zende WicePreGl.dente) 

UDN. . 
Josaphat Marinho - S/legenda.. 
Secretáno: OflciaI Legt.slatJVO, 

PL-IS. J. B. Castejon Branco. 

Membros (S) - Partidos 

José FeJiciano __ PSD. 
Slgefredo Pacheco' <VicePr.) 

PSD. 
JOSé Ermírio (presidente) - PTE. 
Lopes da C3sta - ODN. 
Aurélio Vianna (Relator) - PSD. 
8ec;etárl0: Au. .... Ular Legis\a'\.ivo, 

PL-10, Alexandre MarqueG de Albu· 
querque Mello. 

Reuniôes: 2~s e 4IJ.s feiras à..s 14 
hor-a.'l. 

E) Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

Criada em vil'tude do Requel'lmen. 
to nl' 665~63, do Sr-. Senador dlSét 
Ermirio, aprovado na sessão de 18 de 
setembro de .1963. 

Designada em 19 de setembro de 
1963. 
Pro~rogaga em virtude do .Reque

rlmentQ nll 1.159·63, do sr. Sen,ulo1' 
Milton Campos. aprovado na ses.são 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros (9) - Partidos 
José Peliclano _ PSD. 
J\ttílio Fomana -= PSD. 
Eugêmo Barros - P5D. 
J-ose Ermirio tRelator> ~ iYf3. 
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga - PTB. 
Lopes da costa - UDN. 
Milton Campos (P :esldentel 

UUN. 
JúlJo Leite tVicePr.) - PRo 
SecretárIO: Auxiliar Legisal1,ivo 

PL·I0. Alexandre Marques de LU'JU
querque Mello. 

ReunJões: 5us feil'a5 às 16 horas. 

• de 1962. F) 
D3>.gllada em 22 de Dovmbro de C)· Para o estudo dos efeitos 

Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARíTI
MOS E FERROVIÁRIOS 

190' da INFLAÇÃO E DA POLíTl-
".u>Togada até 15 de dezembro de CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 

190;:; em virtutle do RequerImento nu_ SôBRE AS EMPR~5AS PRI- Criada em virtude do Requeflme:l-
mero 793-62. ap.:ovado em 12 de de- to nQ 752-63. d:> 81'. Senador JIJ~'é 
zembro de 1962. V ADAS . . I Etmtrio, aprovado na sessw üe 13 de 

Completada. em 4 de janeiro de novembro de 19-63. 
1963, com a deslgnação dos SeMvres Criada em virtude do RequerfmE"n-
Senadores vasconcelos Torres e to nQ 531-63, do Sr, Senador Gouvee.1 Designada em)3 de novem.bro ~e 
Edmundo 'Levi. Viei-ra. aprovado na sessão de 2 de 1963. 

Prorrogada até 15 de dezembro de agôsto de'1963. Prorrogada até 15 de dezembro de 
1964 em virtude PO Requerimento llÚ- DesIgnada em 8 de agõsto de 1963. 19M, em virtude do Requer1mento 
mero 1.198~63J do Sr. Senador Mene- n9 1,162~63, do Sr. Senador Júlio 
zes Pimentel, aprovado eIl) 15 ,je c!e~ Prorrogada em virrude do RequerI~ Leite, aprovado em la de dezem\.):o 
zembro de 1963. menro n 9 1.161, de 1963. do Senhor de 1962. 

Membros- 17) _ Partidos Senador Attfl10 Fonta.na, aprOvaJo Membros (5) _ Partidos 
em 10 de dezembro de 1963. 

Gilberto Marinho - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Heribaldo VieIra - UDN. 
Milton Campos - UDN. 
Vasconcelos 'Tgrres - PTB. 
Edmundo LeVi _ PTB. 
AlOysio de Carvalho - PL. 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Criada em virtude do Requerimen· 
to n9 561-63. do Sr. Senador Jeffer
son de Aguia·r, aprovado em 14 de 
agôsto de 1963. DesIgnada em 28 de 
agOsto de 1963. 
. Prorrogada até 14 de marÇo de 1964 
(90 dias ) em virtude do Requerimen
to n(Jmero 1.160-63, do Sr. Senador 
Jefferson de Aguiar. aprovado em 10 
de dezembro de 196~. 

Membros (5) _ partidos AttUio Fontana - PSD. 
Slgefr~dO paCheco _ PSD. 
JCX3f Ermlrlo _ PTB. Attílio Fontana - PreSidente 

PSD. 
José Feliciano' _ (Vice-Pr,) 

PSD. 
José Ermir10 - Relator - PT.a. 
Adolpho Franco - UDN. 
Aurélio Vianna - PSD. 
Secretária: Oficial Legislativo, 

PL·3, Julieta Ribeiro dOIS sant05. 

O) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
ACRO PECUARIA e SuaS re
percussões negativas na ex-
1I<"~ôtção 

Orlada em virtude do Requerimpn
to n9' 569-63, do Sr. Senador JOsé 
ErmfrJo, aprovado na se.s.são de 20 de 
agOsto de 1003. 

lrineu Bornhau.sen _ UDN. 
Júlio Leite - PRo 
Secretário: Auxiliar Legislclt1ro 

PL-IO, Alexandre M. de A. Mello. 

C) Para o estudo da situação 
do CENTRO TéCi~ICO DE 
AERONAUTICA E DA ESCO
LA DE ENCENHARIÀ DE 
AERONAUTICA, DE S JO
st 005 CAMPOS 

Criada em vIrtude do Requerimen
to n' 76B-63, do Sr. Senador Part,e 
Ce.lazane, aprovado na sessão de 13 
de novembro de 1963. 

Designada em 13 de novembro de 
1963. Membro.s (7) - Partidos 

Jeffmon de Aguia,r (Presidente -
PSD. 

Designada em 22 de agôsto de 1953. 
Prorrogada por 1 ano, em virtude Prorrogada até 15 de dezembTo de 

do Requeriment.o n9 1.197-63 do Se-: 1964 em v1rtude do Requerimento nú-

Membros (5) - Partidos 
José Feliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Ant--õnio Jucá - PTB. 
Padre CaJa,zans _ UDN, 
Josaphat Marinho - S,Iegenda. 

H) Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à REfOFtMA AO. 
MINISTRATIVA 

Criada. por iniciativa da Câmare. 
dos Deputados aprovada pelo Senado 
em 1.12.1963. 

MembroS (18) Partidos 

Senadores: 
Wilson Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. 
Sigefredo 'Pacheco - PSD. 
Argemiro de Figuerredo _ PTB 

. EdmundO Levi' - PTB 
A601ph'3 Franco - UDN. 
Jcão Agriplllo - UDN. 
Aurélio Vianna _ E'SB. 
Josaphat Marinho -- Sem legf-nja. 
Deputados: 
Gustavo capanema (Presidente) -

PSD 
Aderbal Jurema ~ PSD. 
Lael'te VleJl'a - ODN (Sl1bst!~ujdo 

pelo eputadO Arnaldo N"Jgue; aJ. 
HeItor Dias - UDN. 
Doutel de Andrade - PTB. 
Arnaldo Cerdeira _ PSP. 
Juarez rá vora _ PDC. 
EwaldQ Finto _ MT3.. 

COMISSõES ESPECIAIS 
P ARA O ESTU DO DE 
PROJETOS DE EMEN· 
DAS A CONSTITUICÃO 

I) Projeto de ·Emenda il Cons
tituição ,,9 4/61 

(QUF. DISPõE Sõl<RE \'E:\'CI,n:N-
TOS DOS lUAGISTUADOS, 

Eleita em 27 de jtlllho de 19ô1 

Pl'orro~ada: 

- até 15 de dezembro de 1952'" pp'o 
Requerimento 609·61 apr. em 14 de 
dezembro de 1961. 

_ até 15 de dezembro de 1963 ;)f'IO 
Reque:imento 779-62, apr. em 12 Oe 
zembro de 1962. 
-- até ·15 de dezembro de 19a4 p('lo 

Requerimento 1 13B-63, apr. em 16 :1e 
dezembro de 1963, 

Completada em 29 de outul): o de 
.1962/ 15 de malO de 1963 e 23 ,je al);ll 
de 1963 .. 

1\fembros (6) - partldot 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
LobãQ da SIlveira (23 de abril de 

1963) - PSD: 
Ruy Carneiro - PSD. 
Benedicto valladare6 - PSD 
Wilson Gonçalves (23 de a.j· ,I O'c 

1&(3) - PSD. 
DanIel Krleger - aDX. 
Lopes da C3sta (29 de Jutub.o de 

19(2) _ UDN. 
Milton Campos {Vice-Pre.:.1Je .. ;eJ 
Heribaldo Vieira - UDN, 
Rui Palmeira - UD~. 
Silvestre Péricles (23 de aonl de 

1963) 
Bezerra Neto f23 de abril de 1953) 

- PTB. 
Afonso C"IIso - PTB. 
Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Ca..."Valho _ PTB. 
AlOysio de Carvalho lPreslJenl,e) 

_ PL. 
Mem de Sá - PL. 

• 
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~) Projeto fle Emenda à 'Cons- L) 
tituição n9 7/61' > 

Projeto de Emenda à COI1S

'tituição n 9 9/61 
- até 15 de dezembro de 1!}64, p"lo \ Menezes Pimentel - pSD. 

Req, 1.143-63, aprovaM ein lOdo Milton Campo.: - UDN, 
dezembro de 1963. Heribaldo Vieira Vice·Prcsidente _ 

(QUE DI&PõE a.,õBBE AS MAT~ (QUE ~lQPIF1CA O RllmMll DE 
RIAS' DA COlHPETIlNCIA Pl':lVA- DISCRJl\I1NAÇAO' DMf RENDASl 
TlVA DO SENADO, INCLUINDO ' , 
AS DE PROPOR A EXONEitAÇl\O Eleita :m2~ de novembro <le 1961. 

'Completada etn ~9 de outubro o.e I UtlN. ' ' " , . 
1962, 23 de abril de 1963 e 22 e.e lU- ElUl'iC() Rezende (23 de, ti1>\1 lll. 
Ibo dó 1963,' 196~) - Relator - UPN, 

. Membroo _ Partidos SllveGtre Pê~icles (23 de abril do 

Je~ferson de AgUiar - PSO. 
DOS CHEFES' 'DE t l'IIISSAO DI- P d 
PLOMATICÂ" "PERl\lAf'lENTE E rorroz~ a! 
APROVAR () ES'l'AlIELEVIMEN- -.té 15 de dezemloro de I 162, pN~ 
TO -O ROl\lPIi:\l~N'J:O E O REA": Requenmento G05-6l Rp-:úvado ern: 14 WilSon GonçF.lves (2~ de> abril de 
TM1ENTO DE RELAÇõES DI- de' dezembro de 1961: ' , 1963) -"- PSD, ' 
PLOlli,j.'r!CAS 01>1'1 P4\8ES EI:j- ..: nfe ,. qe ueze!Ubro de 1963, pelo ' RUy Carneiro - PSD, 

1963) - freslClent~ -..; PTa. 
i Nogueira da Gama - PT13. 

Bar:'os Carvalho - PT~. 
AlOYSio de carvalho·~ PL. 
Lmo de Matos - PTN. 
JO'.3.0 f\gripino l23 de abril de HHi3) 

- UDN, - .: - . 
qe pnUl~~ ~~ieger _ trpN. 

"',fRA.NGEIROS).' ~ Requerimento 782-62 aprovado e,fll 12 Lobão da Silveira - PSD" 
, de dt:2!illlprç ,de l~62;, GUldo

r 

Mondin (29 de uup,tl)ro 
Eleita em 4 de outubrooe 1961. '_ ate 15 de dezembro delS64, pelo 1962) - PSD, '" ' 
Prorrogáda: _ 'Requermiento 1.1.41.63 .aprovado' «IlI Milton campos - P1.J'N. 
- at~ 15 de dezembro de 1962 pelO 10 de dezembro dé' uiã3, Heribaldo Vieira -' UDN. 

.tt.equerlJ!!eut<} ~(}7-Q~. ·~pr. ~m 14 ele.. ": Membros {16} _ PíLrtIdos LoPes da Costa - UDN;' 
de~e~~brÇl de 19111: . , I ,Jefferson < de ~uja.r, 'f23 'de abril João Agrlpino' 123 de ,abril de 1963) 

- até 15 de d~zembro d~ !~ti3 1)e.lo d.e 19"63, ;,;.. PSD"" - aDN 
Re!l. l.q9-6~, f!pl', ~~ 19 de ~eztnu~ i "'Menezes Pimentel - PSD, ~Ur1C~ ~ezende ~23 de ab:iJ de 
bro de 1963. ~ Fllint-o ~uller _ PSD. ~96~' - UDN. , 

completada em "29 de O;nUbr? de OUldo Mondm (29 de outub:o de SIlvestre Péricles '(23 de abril <te 
1962 e 24 de al>:ll de !962, 1962 ' _ PSD' .' " ~963' - P,!,B, ' 

Membros l1fp _ ?ar~ldos ~~~ ç;a~!1eH'l~ I~~ de ;tb~n de 1~G31 N~g~::~, q~ G~~~ - ~5. 
Menezes PImentel _ PSD. \ - paD. . , " , Banas cal'va~hO - P'FB. 
WIlson' Gonçalves (23' qe' abril "de lbJja.mél Krleger t:n,e)ator) --- OUN, AlOySIO de Carva:'ho - PL. 

1963' ~. presidente _' PSD: ' E'uHco Rezende'" 123 "de aDrlJ, dt. Mlg\.!el FO~~o~ ~ f§P, 
Lobão d~ "SHVtÜi'a' _ rpD. ,!9fi3! - RP.!'i, . 'pattete ,Plii!lelfo, '\23 de abril de 

,r Ruy Carneü'o l23 de a.brll de 191J~J MIlton Catnpos - UDN. 19ü3) - P I'N. 
_ PSD", . . " . """" ' Heribaü}o Vielr~ - UDN. 

O.u~qo Wj:ondin (.. ~~ outUbro de ~ü1 'r~hileir~ ': ~~DN. • 
1964) .:... PsP: . ,1" Am~}U'y "Sl!va".- 23 <1e abril de 

Eurico' aezende (23 de abril de 19lí3l - PTP: " 
1963)' _ UDN~- ' Banos Carvalho - PTB. 

Daniel Kl'leger - UDN. A:gernlfo de l'"'lgueíredo - PTB, 
Milt,on Ca'mp:)s fViCe-Pl'es,üJfi'il\.e) Bezerra. Neto 123 de abrU ·de 1~63 

_ OON, ' - pTB," • 

O) Projeto de Emenda 
" tituição ',;9 '06:2 ' 

" ,. , 

á ~~ns-

~) f'roj€10 <le Emenda ,à Cons_ 
tituiçãonÇ 3i6i" ,'., . " " 

(AUTORIZA O T!tIDllNAL SjJ!g. 
RIOP. ELEl't'ORAL A FíXAR DA
TA PARA, A REAPZAçAO 'DO 

, PL~8ISCITO PREVISTO' NA 
EDENDA CONsfiTUCIONAL !o.~ 
4 '"- ATO AD!OIQNA~)', 
Elelta e"m lO"de 'julho- de '19-62. 

profÜ'"Jaçâo: 

'- ~te 15 de dezembro de 1963 pelo' 
Requerimento 787~62. aprovado ~m 12 
de dezembro de 1962. 
" -' a~~ 15 d~ qezempro 4e 1961 p~lo, " 
Requenmento 1.146' aprovado "em" 10 
de '''C\l'lzemorc de 1963:' _"' , ;. 

Oomplet.ada em 23 de abril de 
1963. 'I .. 

Membros - Partidos ' 
Hed"Oaldú Vieira - UDN. \, AlOySiO 'de qál'valho - PI", 

, Lopes da Costa _ UDN. Lino tie Mutos - PN. 

(OBRIGATORIEDADE DE CONCUR
, ,80 PARA lNVEllnDURA' 'EM 

CARGO iNIClAL DE' CliRI~EIRÃ 
E PROlllIÇ40 DE .NOl>IEAÇÕES 
INTEIUNAS,.' ,,. .. ~ • -. Jefferson de Aguiar - PS. 
Elelta em lO ele maio de 1962 \VilSOn G~:>nçalves - (23 de aJr11_ de Silvestre ?encles .. , ....... ) PTB 

Vivaldo Lima -, PTB, 
Amaury Silva' 124 'de abril de ~9ti3) 

- PTB, ' 
Vaga do Senador Pinto fi'el'relra 

(2.1 de abril de 1963> .:... ~ela~(;f 
p'm, ' 

·Aloysio de cat"valh:) - P1.._ 
Lírio de Matos - PTN· 

, • , '1963) - PSD, , , 
, C Pl'vlTogada: . I Ruy 'carneiro - PSD 
a ons- - até_l~. de dezemb-"o d.e 1962. pel(J Lobão- da Silveira _ PSD 

fteq 18::1-62 aprovada em ..l2 de ::te- . Menezes Plnlentel _ PC!:D 
zembt'o de 1962. t' - ~ . ..... : 

M) ,P,'oi<?'to de Emenda 
tiW!Ç~9 11 9 10/61 

lAPLIVAÇAO DJ;\~ COTAS DE [i\1-
POSTÓS, DEl;'flNIl.DAS I\OS &!U-

p_ ate Ió _~e àezer.abr~ de .1%3 pe~o p;~l.te ~eto 123 .de abn! de j,O~3) 
R.q, 1. 144-t,l3. aprovado em 10 de de- . Milton 'Cam _ UDN 
tem bro de 1953. . ?OS > • 

ÇQmp!etlH1a em 2~ qe abril de 963 ge!'lbaJ~ YU:ír~' - UD~. :") 
Eleita em 28 de deZ€!!11:)fo de HH2 !demoras _ i-"úudos • ." ~oao ,A",rlpino (23 de abltJ de 1963) , .~ 
M'<;l'P19S' , ' " , 

Prorogada: J 'te ." "-,, P D - UDN, 
, 't,> 1" d ~-e b d 1~3 1 er f!:lon ue :~gu~ ... r - ~ , E"r"c ~e c d 

K) P 't d E d' C - a", '"' e lI'-'" m re e .,." i,i€ o W" 1 d 'd ~ .... o " z n e (23 de aorU de 
rOJe O e ~l1en a a , ons~ r Req, 183-63 apro"vt1.do em 12 de de- l.G.~n l~:,nça ves \23 ,e a.ot'u e 1963) - UDN, 

tifuição n 9 8/61 ~ I tembro C1e 1962. U 1963J :-~ P~D, DanIel Kneger - UDN ... 
, • ,'~" - a-te 15 de dezembro de 1964 pfJO Ruy Carnelro ..... PS. SUvestre Pt;ricles 123 de abra do 

(SOBRE EXO;o.JERAf,M,?" pOR PRO- fieq, 1.142-63 aprovaqo em'lO d!' uu- Meneze.5 p • .mentel _ PSD. 1963) - PTB: 
P~S'fi\}~,? SENADO, DI ~H.ca·~!tubr·o de 1963. - P • M!lwn C:impus - UDN, '_. Nogueira do: Gama - Pt'B, 
~ ... J.\H,:?!SE\~ , .. ?l(>L~J.'~I\, ,1«,,':4 DE Comple~aà:'a em 30 de março de HeribalCID Vi"ell'a - UlJN. I Ba:rros Can'alhQ - PTB. 
VARA'l'!WR ~~,..h; .... MAN .... N'l'i", 1962. 29 de outubro de 196~ e 3 de Eurico 'Re~ende [23 de: a!>t'll de - Mem ck Sá - PL. . 
Elelt.a em 5 de oulubro de 1"951. ",btll de 1003, 1963) - UDN. \ Aafão Ste.nbruch - MTR 
Pl'orrogacta:. Mt'U10:'~s 116} - partidos JiJão Agrlpmo {23 de abril de )1I63 .. ' - " 
_ ate ló de dezembro de 1962. f)i:!10 Je1"ff:fs.,]n de ag~r - ?SD - - .VlCe-Pr-esldente - UDN, " 'R) P , 

Reque~lment-o emHH, aprovadu ~!J1 l4 Wilson Gonçalves "'-4..,23 ci~ 1l.I.)I"ij de "Dame! Krleg'er _ UDN'<.. "I rOJeto de Eniencta" à Cons .. 
de janerro de 1962:' 1963) - PSD. Sllv~stl'e Periclcs" '[23' de a.bril de titúição n 9 5/62 

_ ate 1b de J".neiro de ,1963. pt>lo RUy CarneIrO - PSD, 1963) - PTB. - , .' , 
Re('Juenmeuto 181-62, aprovado em 12 Lobão da, SIlveira _ PSD, Nogueira da Gama _ nB, IDISPÔE SOBRE A ENTn.EG~ AOS 
de dezembro de 1952;, 'd dt' '2 d t b de BIlITO.s Carvalho - .PTl3 . MJjNICfPIOS DE 30.%, DA ARRE4 

_ até 15 de dezembro de 1964, pelo ~w o 1\1on ~ (' 9 e oU u ro AloySio de. ClN'\'alho _ PL cA~4rAO QOS ESTADOS QU~:SM 
Rcque,,'mento 1,140-63 ,"pr,o, va,'do em 19 1\;~I'to- PC'~P' 'UD'N' Aurélio 'Vianna' 123" de '~briJ de PO EXCeOER AS RtNnAs MU .. 

l."'.ll,!l ampos - . ;. lIrrI"ICIPAlS' ( • 
lU de ctezembro de 1963, _ Heriba,ldo Vieira. _ OnN. 1~ô3) - Re*ator - Pl:}B. .... ). 

OompJetada em ao 'de março de" Lo-pes da COSta _ UDN" --- ;' Eleita êm" 13 de seLsmbro .... de 19112, 
1952, 29 de outubro ctt.! 1962, 2': ae .Toão t\tlripmo !23 de abril, de_1963l f?) PrOj'eto 'de E, mEinda à Cons .. '1 d '963 ~ '. " , Prorr3."ada-: 
abri e ~ , - UDN. titurc,ão 1'1Q 2/62~ ," ~. ," 

'I r16) pa t'do E.'urico Rezende' 'Z,3 doe abril (!e' ......-, - ate 15 de dezembro de 1903 pelo 
Men~z~~n~':lentel = P~J, s _ 1963,) ..... lJDN _ ftNST1.J.yl NOVA DíSC~(MINAÇãO RequerImento n~ 1 14'7~1j3 aprovà.dc 
Ruy Cal'tlelrO 123 dI! a.b-:-H de 19'13) Silvest.re Péricles 123 de 'abr)J p'e DE tU~NIL\S' El'ü! 'FAVOR 'DOS em 12 de q.ezembro de 1962; 

_ .. PI"eSldcnte '_ rSD. 1963) ':-~ PTS. MUNICíPIOS) . - ~ ." '!' """7 até lh d~ (lezembro de 1954 [leJo ~ 
O"guc,-a da ~om. ' 1"rB ,,' ~ "t '- " Requetlmento 1.147~{j 3aprovauo en 

Lobâo da SIlveira - PSD, i~.i'ios· Carvíl~~ _ PTS,' .Elelta em. 23 Oê" maIo de 1962,_ , lo cte· dezembro de"1963', . 
Jetferson de Aguiar 123 dI;! 'l't>ril de. .. Ptorro[2:~ç?.{): ' " ,- COillIJletd,a em 23 de abril de ltlr.'l • 

. 1963/ - PSD JOSãphat Marinho \2.3 ue abril de - Mé 15 de dezembr? de !963 P!'JO

f 

Mernb}'06::'" "partidos .. ...,.. 
Guido" Múndtn 129 Q.c outub:'c de 1963) ~ S, le-g-, , Requerlmen!o '1sIf""e2, apr~vaaf' em 12 Jefferson de Aguia.r _' PSD~ 

1062, - PSU. -' AlOYSIO de Carvalho - PL de -dezembro Qe l~62; " .Ru.y CarnerD .:.:.. "PSO, 
Dan!e. &r.eger - UBN. ~.lnO de Mal:/Js _ P'J.,'N. - ate 15 de de7embro de 1964 -vJo 'Lobão da Slvera - ·pSD. -" 
Eurico Rezende t2a de a!lril de ,fteqgerttnento 1.1.15·63 aprovada em WiLson Gonçalves í~$ de 'abril de 

19-531 - UDN I .. '" -:-. -':. 110 .,.qp ... dezembro de 1963. .' f 1963) - 'PSD" . 
!".!llton. Campos - UDN. N) ProJ'eto de Em, enda à Cons': {.on.~fetada e!fl ~3 de;,~ril tle Le,ite Net.o .23,~ 63} ,,- psp. " 
Ijerib91do Vieira (Vice-PresIdente) " _: o' ." . " -" 1963.-" , ~/-' " Menezes Plment.e1 _ PresIdente. 

~ 'UDN. tlt~IÇ~O '1" j 1 ~ ... 61 .. Membros,.... __ - ?artidoe· " Miltón CampQ...'i ..... 'UDN, 
LOpes ,da costa -- ODN, ~ (CUIAÇ~_O: DF. S(tVOS Jefferson -de,'A:gular PSD, Herib~l?O Vler,ra --'UPN, . 
Vaga do senador f'lnto Pe-~;"I"tl'a .l\Hll'.<(()ipIOSI '" .• Josapnat Marmho - (234.63) ..... 

(23 de 'al:ml de Hh,2; - Relawt - . wiÍsan Gonçaives '~23 de aO:'!l' de V.iCi:-Presidel1te - ODN, 
PTB , Eleita em 28 de marÇQ de 19'3'1, 119631 - PSD, ;, - DanH~i Kl'leger ..:... UDN, ' 

Bezcj'ra NetO 123 de abril d.e 19G.:1) l I?rôrro~açàô;' - I R.uy CAroelro -, PSD . Vag~ dó :senhor Pinto Ferreira.. 
_ P'rB. "-"até 'Ir) de dé:>-embro ~e 1963 u .. lo~ LoÍ)ã.~ (la;Sllverra I;" "E'SD _ Eurico Rezende \23.4 63) - UDf!.. 

Am:lury SiJya .123 de -~bl'i! de 1::t63J 'I' Req, 194·6~, a~roy~dc em, 12 ~e ")f"jl L~lte - N~!,? 123 de atjr,li r de 1ªJ3) 126''l.:63}' - 'PTB, 
_ í?TB, 'i;(jmbro de Hro2, , - rosn, No:;ueira da G'8n1iJ: - P'l'B. 

Viva'ldo l~im8 - pTB 1 Barros carvalho '- ?TU, 

tt~~Slge'~a~V::hh-N, PL, t"~"~\~'1J uH :" (j }!~iW y!!; :H):Il~; pl~ I): I~ ~i1R;e,déc:;,o ..c,23r:~:63), _ PSP. 

" 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL , 

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO li, 

=- -
ANO XIX - 1\',0 42 (:.\{'IT.\.L Fl,UEJtAI. SJ~XTA-Fl~I1t.\, :!8 DE I'E\'EHElitO DE l!!6t 

T --r 

SENADO FEDERAL 
l' SESS,\O UX;ISLATI\'A OI\D L\'.\HIA, IH 5" LE(J!SLA1TIL\ 

ATA DA 8~ SESSÃO. EM 27 IC~lmentos referentes à. Reunü,:) de!'. 3. Tendo em yista a constltuci'J:'â!_ r anual dos recurSos destln':1.dos p'la 
_ ' 1 64 'I eC11lC ó,c; Governamentais da Amel'!{,:~, lldQ.de da luatena, a Com:t'36ão de lunmo att'UH-','i ti", bõ .. -a.-. de {·::-tU'o:.; 

rnESIDf;NCIA DOS SRS'. 1\10URA' li~da em ,Brasília ~e 20 a 25 de ja- aprovação do pr~s~nt projeto de lel. J. pr:..çedimentos que .a.s~egmcm (>il~ 
DE FEVtREIRO DE 9 Jjatma em Politica colnercial,. l'er,-!' Constitutção e Justiça opina p'2.~1. ,.'eCCt.:neUdd a cvn~'emê1"'.cia <ie nü!.'u'.;,<; 

A:\'"DR.'\DE E GUIDO 1\10SDBlo I ne-41"O, CU,]Os resuh,ados -constttlll;lfi SRla das COll1lSS0e5, em 25 de S~-, clénclu em sua ap:icaçao e Cj'ue j, 

• .'. etapa. de grande importá~cia pal~l :? te~I~(o de 19ü3. - WLlson GorH}fl/l.'eS "neXl"stência de Con.,e:ho E):,Uldua! de 
ÀS 14 h::ras e 30 rrymut;~ i p~'epa\a~âo d.~ ?onferé?Cl.a das l~~- Ple.s.~ente. - Be?;er~a Neto, -,:eIHt.or. Educacão (·m mUlt3..~ Unidade,.; d~ fie~ 

.achaDl-Ee presentes 0:5 SIS. S GOl'~. UmQus ~Obl~. some.rCJO <:.e I?e.~~l:-I- ,.~f ffer~o.n d~. Ag~ ~r, ,- Ea/JW!.~,~O deraç§.o. POde ensejar dlÍe,ente!' rum_. 
nudores.: \'~l.~l1nent() lO' serH~ao de ba_e.li~ü",:<~, ~elJl, ~. ;':itlVestle Pel.cl~s. - .. A{(J.I,,~ú por,amentos Com rl'l.aç{:.o tiO,> C:-I,e; '-''i 

Alberto E,zna p"la a COOrdf'l1aça o das, pOSlÇO <5 a (,.e Ca.'va.}w, - Josaphat Ma,w}w - para cOllce.s.-flo C.e OO1.:-a', srm o·,Y'dt ... 
ser!:'m adottldus pelas palses l'3.tin~;· [~UIiCO Resende. I 

Vivaldo Luna <ltnerJ.cano5 11u próxima Confl~!'ênc,'" I Clll!ta ,a:..~ p"ocedl\n~~,o" ~,l':>con.h"{: "'i 
Eugenio Barros de Genebra. PARECER NI! 7, DE 1964 :~elo ~,il: do rl't'Onao UL1R,o. (1'1 !'t 
V,cwnno Freile lel' D.teLlize::-. e Ba-e;;. O M!I1>ltro rJJ. 
Jo,e Cândido 2, As publicações remetidas inc;l.('u: Da Comissão de ducu'2ão e Eaucacao baiXOU. em 2t de ,feVl"l"l '.'(1 

S;getred<1 pacheco dOl~ exemplar::; das Conciu."ões 'lpru CUllura, sobIe o PrOjeto de ~!311 do corren.te an. o. o D2cleto n\> 51. 7:'1). 
Menezes P~mentel vudas peia Reunião. o e.stlId:J pc'(:'pa- .. d . I . t t 
Antônio Ju:;a rado pela CEF'AL para servir (;Om0 1/" ~C6~ de 1963, que ,!.~segura pre- que Ja ISClp ma convel1len '!'-men e r., 
Dinarte M:ll"iZ oocumento de trabalho do SetUmar,a jCl'ellcw na conce1»ao dp bol:;a~ r,:" me de apllcfl,ã1 dcs reCL1r!'iO~ J. 

walfredo Gllt~el .Ament;a Latina y la Confel'enc:a de dt, estudo~' pelo Ml1listéno. da IF rem distr:buldo.., à o Uni6n'_~('~ {;.1, 
Edlwaçao e Cultura, aos fIlhO ... «>d?:'nçào pRla conce;.-..",,'lo d? bà:-:l') 

RuY" Carn€·l'o la.., Naciones Unid,as sôbre Comércio dos trabalhaUores gae percebul ") educandos, 
João A~Tlp:no y De~'lrollo). e o Relatófi.':t Provi- salár.o-mmY1llo, 
Ernürio de Moraes SÓrlO da Reunião feIto pela St"_l'eta I De fato pelo mE'nc.on·fdn D""" rio 
A10Y"1O de Carvalho ria RelJ.[ol· SI' Walfredo GUlgeL <;e ';0 cnnct'dlCl8S b<'l' 1, d":1,11 1 " ''.é~ 

Jm<,phat Marinho Apro,'eito a oportunid:lde para ;,'e- O ploJeto em apIeço, de aut.,ll!l dJI"~COlar bõl"8, dr m,nu'enc.-lo a eau_ 
M1.\;l,eJ Couto 1 d· d b ' Anrão Steinbruch novar a. Vo.-.~..l EX'cele-ilcia Os pInte:", I 1 tiSll'e Senador Vasconce .. cs TO/In:. "~m c, calente» (' recu~,o" e o ~!'.1 

t.o:::. da mmha alta e3Um0. e l1\'inf· pro-põe ql1e seja as::,egm ada aos Íl_ de amndade ". m::tnuteuça· ... H~ldo que 
AUft'1l0 Vianna i\ "t' t b"1 ' d Benedlcto Vil!ladares di.stmta con~ideração. ~ Jõ, A .. dr.' ih?~ .. dos t!:abalhadol'C". q~e percebAllll.::.;te UI llllO IpO de O..'ia sera E.ql .. 
Moura Andrade AraUJO CastJo. I "UJa::-lO-mIl11t?0, preferencla na cano nado. prioritârisl:nE'nte, a l'(lucanrio3-
pedm Ludodco ce~~ao de bolsas de estudos .pele, ML re::ildentes em mun1cipios de~pl"OVldo,'i 
Filinto Müller Pareceres Illstel"lo da Educação.... e Cultura, de educandário~ de nível mrd 10 fÍ~ 
Aclolpho FrancO A Comissão de Constituição () Jus- ]\1 e 2(' ciclo. de'vendo ~er o v,llor lr..l .. 
GUldo Mondin N s. 6 e 7, de 1964 ~IÇ3., opinando favoràvelment~ a? p!'O ximo da bôba equivalente a doi...: :'6 .. 
Mem de Sá - 25 N, 6 de 1964 Jeto, recomend~ a. estp. COl1llssao 11)- !ários-mínimos locais. 

CIUll' "outras mdlcac06s acaute,lado_ ,. ' .. 
O SR. PRESIDENTE: Da Contrssão de constiluiçtjo e ras da execução da lei, inclUSIve um Adem_::tls ja existe nO Minhleno Lia. 

A li..<;ta de pre,~ença acusa o Cf\m- Justica, sõble o projeto de Lt'i {ld!prazo~ .. para sua reg'ulamentação, ntraR IEduc~çao e Cul~ura, dlretamell~f! 511 ... 

parecimento de 25 Srs. Selladnl'b. Se1iado nll 106, de 1963, que a:)· ves de decreto executivo" o bC:'dmada_ ao T!t~lal' dt'sta r:<lS' a, ", 
Ht\vendo número legal, declaro aber_ segura prefcrêncra na cOncessâo .' .. _ . ,Doofdt':'naçuo , N~Clone.l de BO,l~Rs de 
t.a !t se~sào. Vui ser lida fi. ata de bolsas de estuaos pelo .ui1N~-.1 .. O a~lt.o: ,d~ ,PlOPOS1Ç~~ em 5;;.:1 b\,~- E~tlldo, ll1~tJltllda pel.o refendo De .. 

O e.\". 29 Sl'cretárí
o 

proced:;- à téno da Educacão e Cultllra ao.- ~~. Ju~t;lflcama, declara ,q"?e o C.I· Cfeto n(") 51 736, com a finalidade ti!) 
leitura da ata da sessão anterior ~ filhos de trabalhadores qu. ,PCI' len,? ad::.tado pelo Mlmst~-n? dt Ed_u_ f'ncarre<:rar-se, no âmbito da admmls .. 

I . ,. .. ... , caça0 e cultura na conceSSao de bOI-I. o , 
qUf> é "pm debate aprovada. ,ce.bam salano m!nmw. J/ ,:;as de eSI,udos não tem :atendido aos rrn~~o. federa! da-::: _ prov!de~ci~<;_ ne_ 

O Sr. 1') Secretário Lê o se-I Relalor: .sr. Bezena Net.o if n)"iüs neces~itàdo;s". ccssal:las à hberaG~o, dl~tnb~uçao e 
gl1inte T ) ,., ,T .' .' • I . c~:ntrole das dotaçoes feàeralS p(\:.", 

EXIEDIi~NTE , I 1. No.seu,pnmelro ~ U~ICO a;~i;'rcl.R~conh('cendo.' embora. os altos d~. hôls-as d ee5tudo, sendo-lhe afetas: 
A viso DPC 0-800. ({l4). de 21 ele iJUbstan. clal as suas . fiDalldadc.~ de :aglllOS .do pl'OJet,o, estamo::; que nno :ôdas as atividades referenteg a bõl-

teverf'1l'ç do Sr. Ministlo das Rela,'6t'~ I :!ara () pre.::.rnte pro]e,to de .el q'.H' gllln~es motIVOS: ~:ls de estudo relativas ao ensino prt ... 
Exteriore" _ Encaminha documd1t.O' Oca assegurada, aos filhos ~.o,s tr~-I 1.0) a proposição queb!'a a .c:Íste- mário e médio custeadas. com recur. 
referentes à RelJnião de Técni.c.os (1\~_ b~lhador(,.<; ql~e pe~.cebam ::e.,aIyl-uà1 ImáUca da Lei n9 4 024 Ç.~ 20-14-1961 50S do Mini.stéri.o da Educ9.ção c 
verl1umE'ntais ria. Aml'rica L..at.m2 em I nl~l::), gl'E'fereàiCla ~a ~.n~et~~·o d~ Ih<.' podemos dar acolhida .pelos êie- CulturQ. 
p, "lca Comel"CU'll, t'f'3.lizada em Rra. b~:;a::; _ estou 1~;; .pe o 11115 eIlO < ILel de Dlretrizes e Bases da Educa- Conseqüentemente, em face da flU ... 
\I'lia de 20 a 25 de J'uneir", últImo E 'lcacao e li Ul ~. L,'ã.O Nacional), que, em seu al'tigü .' peração do prDjeto pela Vigência dI). 
~omo se~ue: I 2, Esj'á dentro da linha de c\llTIre- f.l4, ~~ 2.0 e 3.\> atribui. rf'..,nectlvamente Opcreto n\> 51.736 e de sua infrm. 

E:rn 21 ele fevereiro de 1964 tên~ia do Senado mas deveria ;r,n ao Conselh'J Federal ~ aos Conselh?:) gência. à Lei de Diretrizes e B&se.1 
, ter O'ltrn~ Ú1rl'tC·U'j.óes acautela<j;>n\::: Estaduais de Educaçao compet~ncl'3. 

Envio de dorumentação da Rell'lPiO doa execucão da lei, inclúslve um pra_ para o esr,abelecimento de normas r!- da Educação Nacional, esta, Comis ... 
'f t U são manifest.a-~e pela sUa l'C'jeiçao, 

de T&cnicos Governament.ais em Po- Zo para Sua regulamentação, 3t'"'lVeS eren es aos recursos que a ,lllao 
,itica Comercial. Ide decreto executivo, E' c que r.:-tdevp yroporcionar, sob a mode.hdadf" Sala dflS Com',ssõe.<;, em 24 de teve ... 

comendnmo" à Comi~."ão de Fril\C'l- de bolsas de estudos, aos educandm reiro _de 1964, - Menezes Plnlpntel, 
Senhor Presidente \ÇãO c CttHura. no mbito de ~ua.' (lue demomtem necessidade e apt: Presidente. - Walfredo GUTgel Re
Tenho a honra de encaminhar 'a $1trib1..1iç&.'i quando apl'eci'?l' () mi- dão p~n'a estudos, latot·, - Mem dI.' Sá. -,Adolfo Fnm-

Voc;s,a Excelência os principais do· rito E' a técnica da proposição. 2,°) conSiderando qUi o incremento co. 
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Pareceres 
8,9 e 10, de 1964 

Em ráce do exposto. opinu pela E X P ED I E N T E aprovação do projeto, com & se-
guinte: . 

Drt C01nissüO de Constituição e i 
.Jv,·;t:ça, sôbre o Projeto de Lei da' 
CU'liG.rct n(I 79, de 1963 (n9 2.333· ~ 
11-:)';;, na. Casa de Origem). que 
C,luanza o i\.finisl"ério da Educa
<; ;) e G;!UUl'tl. a reectital', ou edi-
10." 1mT in te, méd.io do Instituto 

Nf!C.07:.al do Livro, os documentos 
(~ ibro3 u~wil.ios /to nomínio l-lQ
h::ndés e. Gn€17a HOlandesa no 
J;1;'{!8"t, e da ontras prvvfdêl1cia • 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
DIRETOR· GltERAL 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 

CHUFI! 00 SERViÇO DE PUIJLlCAç:6E9 CMEf"R OA S.EÇ.tO OI! REDAÇÃO 

MURILO FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÀES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. 
SEÇÃO" 

ImpreSliO nU oflclnu do Departamento de Imprensa Nac!clOal 

ASSINATURAS 

R~l<:'LOi': S,', Aloys~o de carvalho. 

O Projeto de LeI 119 79 63, odundo 
d::t Càlllfl ra dos DepllLaàos, onde te· 
V~: o nüme.o 2.33::';-60, Ilutoriza o ~n
n·.<í:.'r.o G') Educação e Cultura (l. 

€.:.i.i~ur ou 1'e~dit:.u·, por intermédio do 
In :t::tucl> Nac:oll!1. do Livro, os do 
cu.!11entos e ·l1vl'os. cons'derados. de 
imiEcujvf"l ";'3.101' histórico, alusivos REPARTIÇõES E PARTICULARES I FUNCIONÁRIOS 

EMENDA N' l-C.S.P.C. 

"Suprimam-se" • 

Sala das Comissões, 28 de novem .. 
bro de 1963. - Alo})sio de Carvalho, 
Presidente, - Silvestre Pér'lcles, Re. 
Intor, - Lopes da Costa. - SigeÍN!do 
pacheco. 

N' 10, DE 1964 

Da Cpmissão de E:1ncaçâo e 
Cultura (W Projeto de Lei da 
Câma'r« nll 79, de 1963, que Guto ... 
riza o .1kl.E.C. a recrUtar, OIl edi
tar, por intermédio do Instituto 
Nacional do !.,ivro, os docum.entos 
e livros a.lu.sivos ao Domínio .fIo .. 
land6s e Guerra lIolandêsa" no 
Brast,l, e dá outras proviu.,tncfus. 

Relator: Sr. l\'1em de Sá~ 
C'p,'tal e Interior , Capital. • Interior ti 1,Hjj2:;'a llD BF15ii. Como. se lê a emenCa, o projeto 

no Dommio HOLandês e à Guerra HO- I 
P'Z;;:a cco:'~'er a.=; despe':u.::, determi Semestre... •••••••• Cr$ 50,00 Semestre ••• ......... Cr$ 39,00 tem a alta finalidade de pr:Jmovm: a. 

n-,,:,-~.e a cOr1S.gnação '110 Orçamen'.o ! edição, ou reeditação de documentos 
da. Eepublica, da (juom.H d ~ sejs mi- "no .0.0............. Cr$ 96'~~'I' Ano '., ••• I.' o.. ... •. Cr$ '16,00 e livros relativos à Guerra Hol:'ln .. 
li·o_·~. lie C,UZeH"GS (Cl;::; 6.0()O.OOOO:}· . dês& no Brasil e ao Domínio Holun .. 
ell! um úu dois exerclc.o"", a pa.l·til' do Êxterior Exterior dês, prescrevendo as providenc~::tS 
p .. :me~ .. ·o €Eer'::icio Jinn.Dt..:ell'O .'3eglljn.~ C $ 136 (10 I' Ano Cr$ i0800 convenientes a ,'3eu objetivo, 
lt' à puo1.ClJ~ão da lei a (:!·lt.ério e SO~ 4.no ••••••••••••• o.. 1~ .. \, '. _~~ •••• u......... > Sóbl'e a matéria já se illanife:;ta .. 
p:'~yD_la do In-;t.ituto do Livl'o, .~--- ram as doutas Comissões de ConsE-

Úill G:upo de Ti·:;.ba ho, d~ que par _ Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais,' a, t.uição e Justiça e Serviço Público 
tlC·iBráo, übti~D.tó,iüm~l:.~:!, repreSeI1_, assinaturas poder",,~e~ão tomar, em. qualquer época, por teis meses Civil, havendo e.sta proposto emeorta. 
j·3ild::."'3 de in.-:.titu!çoe:; cult:!l'!:l!s )n','I. I supre.s.siVã dos ~~ '19 e 2!J ,iQ luto 31,1, 
t;i·e,t"as, menc:onadas, fani a :selecão, ou um a110. pelos fuudamentO$ que aduziu. 
trsduçÚD, qlll:ú1dO fM (i cam, c .d~.,tri-.! _ A fim de possihilitar a remessa de ralares acompanhados de: DQ ponto de vista da CDm.;;".~ão de 
b: .. uçào. ent volumes, da. nHteil'la U esclaI'echnentos quanto 'à sua aplicaçao; solicitamos dêem preferência Edl1C~tçãD e ClIHuta. só apJa'l:;o.~ rJOHe 
;:;er eGLada. O trab:;Jho tl.ê .. ses l'epre· merecer A. iniciati \1"3 CQl1snbst<!'.llC\inr.ia. 
SS:'1I'JlüeS, conf.orrl1e di&pUdlO no § 1<;1 a l'flUlcssâ por' meio de cheque ou vale postal, emitidos 8 favor do no projeto em aprêço, pois é da, m:'li'Jl' 
üo a ["·:'d'O 3'-' aera con<;;.idel'ad-o en'l- T"sQureiro da Departamento de Imprensa Nacional. . .sigllifiéa~ão educacional e cnltU1"3J a 
I;u PÚbXCO te12vante e anotado na,Iô _. Os suplementos 'às edições dós órgãos oficiàis serAo fornecidos edição de livros e documentos l'pfc-
b.1 fnnc.onal do;:; que forelil SErvl.d!)- rentes a. episódios cU1l11~!1al1tes. da 
l'l'~ l:"llDlko:<'. o'§ ,:l" do mEsmO ~ .. rtl~ aOs assinantes· somente mediante sOlicH.ação. história pátria. I 

g 3'''- uhega a admitir que, ~,e .0 In"ti~ _ O Custo do número atrasado será acrescido de Cr$ -o,HI .f por Assim, opjmiIDüs pela. aprCV[1l;i1<> 
t EO Nacõonnl du Livro entender ne exercício decorrido, êobrat_se-ão mais Cr$ 0,50. do projeto, bem como da EIllc-n:la 
ee '.~á.rio, o ,1\'Vl1lst:.:rio da Edl1cação fi. n 9 l-C. S. p, C, 
CC'!, ctf,>;~J.e .ogo. autor zad;1 a requisita;', Sa-h das Comissões. 24 de feverf'iro 
pal'a que f.quem em tetniJo i~t€gr;'Ll, de 1964, - Mene~e$ Pimentel. Pl'e-
à sua dLspo.S1Ção. por P>J.zo nao,su clê<:...se 'õrgão Técnico o Projeto de Lei \sel'viço pub'icO,- pa.ra todo.'S 0.." efeitoE'. sideut.e, _ Mem de Sd. R.plnJor. _ 
perior fi doz~ meses, Os l'~pi"e·'ellt·.1n- da Câmara n9 79, de 196a, que f1utori- nbtindo f assim, mais um pl'ecedente Adolfo Franco, _ 'Tllaljredo Gnrqf1~. 
te.; d?.s entidades cullmais reftt'icfns, za o l.\Uni?té/'io da 1!'ducação. ~ cult~- no jâ t110 desfigurado conce':t:} de ~el"" 
el.'::o sl2jam servidores publicos e :ma .I'H a Jeed:~~r, ou edl.tar, por "r:te,rme~ ViÇo pllblico, O S'R, PRESIDENTl!:: 

t " jdiO do 111El>,tuto NaClOl1.al elo L1V10 OS P<il' outro ktdo, em referên'!ia ftO E'" !' d 1 'i . ~ 
VU~ê!1Cia em Olle se ell::on ram 0~a. '. . 'disposto 110 parã!:!:rafo 29, D.OrlB dizer- "-,, ,:.J;a m a a e1 'ura 0.0 .ôixpe-
do" n3:o ofereça inconven:enl.es. Idoyl~mentos e }lvro.s al~lS1vOô fiO D?- ~ d e te 

Do ponto de v.iHa .imidico e com- mll110 ~oland~s e Guerra. . Holo?de",a .. e que- o l'Jeu ucoU1imento }:',rOdll?:mal ' "" . 
tituc~oP..'3.I, nilda. há a opôr à útil mi_lno Bra::;ll, e da outras provldêncms, maior confusáo ainda, tendo em con~ Sõbre a Mesa projeto '1e lei que 

ta a dubiedade de .,eus propó5itils; qlie . vai ser lido pelo Sr. 19 'Sec:-et.h,o. 
c;ativa, A Cmnü.sâo tle Sàl"Viço Pu- O exame que se quer ·:hstl Comis- cogitam, ao mesmo t81l1PÓ e indi.,.;f;l'i- \ ,.. , 
b~'co deve 'falar, ent~etanto .sóbre u:;; lsão diz respeito aos pal'ágrafo.s lI? e 20. minadamente' de oru~~Iema Hgado .11 E hdo, .apOlodo e :i.~"1J{-:(,,:1<!do 
I~ 1'1 e 2(1 do artig-o 3<;1, e nes;:e ,,"'r.L· ldo al't. 39, que dispõem: reQu.!.sicóes e '€L tempo intcg,rIll. \ às <?,omissoes de. CO~'inLtU\;:~ .• ? e 
tido requeremos, àe acãrdo com"o ~e~ I . o ~ Ju."üça e de LeglSlaçuo Sothll, o 
g'hnel1to Inte.l'ho, a o5:.:ü oJ,ud1E.\nc·ia. AI t. 3· ." ... " .. "." ..•.•• , Tendo em mil"R U p..omeuc1~tt.U!'a. segutnte: 
outrossim. a COl11Lssão de REd;1Çã'), I ' .. , .. ,., ..... ",.",., .. ", das instit.uições ~ ql1e . darfto r~;:l1'esen-
"Ual1do 11om'ér de preparar o tex':J ~ 1Q O traljalho dos reppesFIl~ tantes para o Grupo. de ·.rrabaJ.ho, ~ 'd A tantes das insiituiçõM citadas no f' 'd Projeto de Lei do Senado pflra a sanção prE"cSl cncial, se. for O veri leoa-se que os Se1'VI ores a serem 
c~u;.o, deve corrigir ai~umas unpro Grupo d.e Tl'abalho em refe1'ência requisitudos est.ariam na. e.~ff'ra jUl'i~~ Nº 10, de 1964 

é ·con.siderado fiel'viço públiCO relc~ . I d E t A f • 
]>r.edGdes e inco1'!'ec"ões: t,'àcilmente dic:ona os 's U\.\05. ato este que, I' ã d f' "ant.e, que será anotado 113 fúlha. h d t·, " Q/te regll a {(o "l:em ... a . e e ~ IC'oS 
Visk'l..s no autógrafo e, SObl'€tl1do, (:o~'- functonal dos' que fOl'pm funcio,- de nen um me o, 6U .onZ<f."'8 a U~~l- de apartamenWs_' resid.enciais, por 
rigir para "ls5tituto Geogc"áflco e . '1'" . '. lização do processo de !·t1qn~siçao. incoJ"porac.·ões ón financiamentos 
HistóriC(J da Buhia" e ps.:'a. "Institll- nalO..., lJUbl.cos, mas, isto sim, o de sel'viço ~m I'egime 
to Joaq,uim :N"abuco de Pesquisas 80- ~ 2() Se n3..,>im. fôr juJg~1dó ne-! de acãrdo, nos têl'ni.ôS fixados pelo A~~bli!!O:i'üdas a::. obras d ee{l;fíclos 
cia',s" a denonlinaçâo des~':\S duas cessário pelo InStitut.o Na!~i011El.l elo ~ 39 d.o nrt. 18 da Const!~Uiçâo Fe- de apartamentos re.sidenCia:l3, grupos 
Jn~.t1tu:ções componentes do "Gtupo Livro, o Ministério da. Educflcã~~ e deral. de casas l'esidencials. grupos de ~allls 
de T!\1.Jxfhd" previsto no projeto, Cultura é flutorizo.<"1o a requieitar, f" t' t Além do ma5,s) a ónple,s !'eferência e obras s!milzn'es, por inc.)rpCtil~ôes é 

sala das Comis:,ões, em 2 de Ollt'l~ pal',a .que lQdu.em ~m empo In e- a. tempo integral podel'á. cl'ial' dif~~ financ:al11ent:::.s púlJLCO.:). não poderflo 
bl'O de 1963. _ Wl/s""'n Gonr,f7.H,eS gra ao sua ISP051ÇãQ, por prazo d d ' t t - • f - t b' " 

v I não uperiol' a 12 meses, 0.;:. repre. cul a es de 111 ,el'pre.fll:ao, em con" so r€,' miljoraçofs e? 3. e,e.('l: D.,~ nos 
Presidente - ALOysio de Carva h:J, sentante.s das entidades cultmais fronto com o. regime de tempo' int.e- contJ:atos iniciais, já com orçamentos 
Reiator - Argern~1'O de Figueiredo - aqui referidas, ·ca.so sejam servido- gral pl'evi8to nó. L~I n" 3·,;"20, de 12 previ.;:tos, como. a cfmclu.s~,{) da (lbra 
-Josap7w.t Marinho - Edmundo Le res público.'> e süa au.sê:1r:.l::J. dos ÓJ'- de julho de 1960, as~egul"andii dirf'f- calculada em 1\ '11.7ü máximo de doLq (2) 
fiy - Silvestre Péricles - Ett.rtco l~e~ gãos n que servirem nã,) cause a tos qlle. no caso, não estão :na von- anes, níi:> poderá ter alon~~l.do &se 
fellde, êstes prejuízos"" tade do legislador, pra7.:J', a. qunlC(uer pretexto. P.\l'(i, eu ... 

Nr,. 9, DE 1964 ~ Co~no ~e observa, do . pont.o de yis!a De resto, se as tequisiçõ€f! se pro-' 1 t,rd'"a do in1óvel Ué) c'J.nd~dato·finf.m-
Da Co11ti~si!o· de' SerViço Pú.l)!i- \que e ~do a esta C0!l11ssão (.!~ammal', I cessassem em l'elacüo tt f"i~~c.:{mj.r~<...lS ICIa. 01', . 

. co. Civil, sôbre o Projeto de. I.é! o,.preceILu.ado~~ ,d:sPOtl.u~~.?" ~]'ans- federais, nenhumà' neces,';i(l.;:.de l1a-1 Art: .... .29 Os"itens de 'ceJ1ltrntos, no 
da Câmara n9 79, de 1963. !",!-ume- cutas l!lelece lepaxos, à. ~b~~ '(ia re- \ veria para que se mantivesse o pará~ ato de com"p~'a fin3nc!'1d~:, .. li]!..' etei'
ro 2.333-B, na Casa .. de c.f1.ue.m.) , percus...<:ao que, ce:to, produzh .. , quan- grafo em exame. poLs, o in~titnto d.3, .mina':em: "acré.scimos de majorações" 

. que autoriza O Minfst~io da Ed!1:- da d~ sua execuça.o. .1 , ,~I requisição já está deyjdam{m~e for· 'ou "perda das parcE':as e pt'f'..5tações 
cação e Cultura a rcerJ.!lar, OI( ech- . De ~~~o:. a medlda con~l.iÜ.st>3nCla,",s \ malizudo em lei. ]pagas", serão nul~s e a emprp--<a fi~ 
t.al" por intermédio do Instituto n.o ~ara",Iafo lQ do, al:t. 3· .- !la con-. . ' j 1 nanciac1a~e(UfjcQdora Esta:'8-. sllielta às. 
Nacional dO ~'1."'o 00 dOCtr11!entm Sldelar seryiço publ.LCo 1"etevant~ o \ ~ par de.<;.Se~. repa:m, pOl'él!1. v~,e .sanlióes penais das Leis de Usura e 
6 li'bras álusfvos ao D1ntínio Ilo- ~ra~a~ho ?~ repi'esentàn~.e.-:; d.ás m.fi~ salIentar a ~tll!dade da ~lc(hh )l1. !Economia popular. 
landês e Guerra fIOlanrl.es1t nb IJitUlÇOes "lJlnculadas .àÇl GrtliJo t{e 1!a- s~rt.a ~no proJeto, ,Que. Aa:ssinl,. tte!lde I ' , ',. 
Brasil e dá outras providências, bulho - deixa, tan:bem, para· aquel.::'s "ntuaçao de rea.l ll1tel'e.~se lLStúnco- ParagJ.'afo UlllCOl Os cQnhatos d<16 

ItelGtõr: Sr Silv~tre Pérk·le.c; qUe não .. são funciúr\ários plll}!h:,os, a j' cult.nral, qual seja o da, ~d!"Ç}tC, 0'.1 unidades das obrus, cujas vendas to ~ 
o .,.' ~ ~: • expectatIva. de, maIs tarde, a.() In6reJ- reedição, de do-cumemos edív"os per- rem feitas após seis me~f.'"'> dos prjrnei~ 

A requernnento. da Cmmssao de !s.al'C!TI no. serviço do E:t,.~dc •. ?h'em ~! tinente.<t ao DÚ1."llínio HoliH1.dê.,; c 'f!'oo c:mtratos das primeiras unidíl~ps 
Constituição e Justiç.a, vem ao estudo obter cs.<m contagem. como .mtl'n d~ I : GueJ'!'R H'ole.nctêsa n-9 Brasil, vendidas, poderão sofrer majorações 
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llara cobrir intelê.'lses dos flllanCla-)SOlicltadas ao Sl'. Prefeito do ~latllLO I seguir me permit·o l't'pl'oduztr neste 
rnentos, bem como as unidades vrndl- Federal, as sfg:u.ntrs lnfmm<H,:oes; plenário: 

das no fim ou após a.s CobraS conclui- I 1) Qual o numero de casOl de 1 SEG URANÇA DA VITôRIA 
das. 1 desidrat.ação e,m,. crlnnças, a, (p,le 

Art. 39 As obras pnral1sadas por lo Hospital D!f',Lnt0.! de BlaSllla A candidatura de Adhemar dl' 
motivo de majorações exigida.') pelas atendeu em 19~3. ...' Barl'o,s sai desta Convrnção ·com 
emprê.sas fillanciada6-ediflc~do:as aos I 2) Qual o nunH~ro de ob.:tos ,legls I absoluta segurança de 'vitória nas 
c()mpradores cJtistas da:; unIdades ne tra~o em }9ü3 com? consequênc.a de umas de 1965. 
gocladas, s-e não reinicial'em as ~ras de.<adl'at-açn:o em cl'lança,:,? Os velhos quadros da politica na~ 
no prazo de t!'ês 1:1) mes.es: s~m des-! 3) Dados estatíst.icos completos CtOl1t1l estiío divididos e tubd;vld:dos 
prezarem as mesma.s ~Xl~encla~ ~ue sôbre o renómeno da ctesidrata.çiio em em suas cúpulas, perplt'xos e 1i1..'/' 
l1~O ;-,ão .'.j~tn.<;, n::l11 cabtveJ:'" seHl~ su- I Hl63. no HQsp;tal Distrital de Bras~lj~1., beoames, quando não enamorados 0'1 
jeltas - a6 empre~as .- li multa. "de,' Sala das Se,,>!'iõe.s, em 27 de fevereIro fing:damente caíàos pOl' ideolog:ns 
1 ',:, do val:)r total da obra; e no fi?, . de 1964 _ Vascollcelos Tôrres, nas qllais na realidude não crêem. 
dêste prazo, .'Se p€l:sistil' a ),llil'all,':iaçao 1 . Mas o povo, bem e,')c:arecido. certa. 
e exigência:>, a. multa sc:fl. de 5' .. Ih~- Requerimento mente, salJe o que quer, e há de optar 

co por cenLu) do ~~lesmo to~al da obr~, N9 ~O d 1964 patriôticamente, na. hom da decisão, 
nos lllC.ses sub(.,eql..lentc:; at.e mais trt:s I ~, e por Adhemar de B'lfros. Sua- vida 
13) me,:es. -luund,), ent~o, s~rá ~uss,a- I Ri::qll~l'emo.'):J., Me.,:-:!. om'ido o ple~ tem sido sempre plra n. frente e 
-da a licença da empl'e~u.,. 1ll.coIpola- I nãdo, sejflfil solicitado.'> ao ~xce;en- para o a:to, e Esta .;\;a,áo sabe que 
dara, €m grupo de COmefC.O 1:1100113,- I t,issimo St-nhol' M:nik-Ll'o d'l l'-'itzenda.. é chegadu- a hora.. de chamá-l() ao 

l·io, e proibidos !>cus comp:::1,1t'nt_r:;, ~e ! as ~egullÜe,'.i ;l1[Dl'lna~õe..<;: Comando Supremo. 
figurarem em qualquer OUl!d oq,.<,l;l-, _ . ,. São Paulo não lhe faltará como 

zação do ramo, _ I !l. Qual a alT.";.cadnçao. tJ:I?I~táIle. I nunCa. lhe faltou. Jállio, p(lra os 
parágrafO únloo A ca~\lç.u? d~ re: ,realimdu pela Umao, no exelCICIo de I paulist.as, f.ni apenas um epi."ódio, um 

giJ.tro previsto no Art. 3 unpllcara 1.963, ,segundo os Estado6 da Fe· ,trjste e melancólico equivoco, O 
n() bloqueio das contas da e,ilp.'L·,'o:1, ! acw\,HO? I homem, na l'ealid.ade, não eHl d~ lá, 
como das contas pal't.ic~ll!l.reS, til:! seus, 2) Q~131 a despe:<a total da. União 1 li'ugIU, levando debaixo do braço a 
comp0ll:en.tes, por M~naado, 11 ': ~.'->~!,:- ! em cada E.'i~J.do, discl'iminando-,se os '€.'3penmça. do País. ' 

rança lunll1ar requen~a. PP1?S p.eJl.~ I SfT'l1ic().~, no mesmo exercicio finan- 1 Adhelll-:ll" de Barros, sim, como 
dicudos, cabendo ao JlllZ açelt'~I· outra ceiro? d 
emprêsa idônea, para conclurmo das, . I Prudente, Campas Salles, Ro 1'igues 

J bl da d I Jllstijica~'ão Alves e Wa~hjngt<Jn Luiz, e Si"io Pau.o 
obras com a ver Ja oque

a
. a em~ ~ Num Pais como o nOIiliO, atingido São Faulo, a.fu!'it>J.do do comando da 

prê~a ou gioltlpO não, cumprIdor, do; 1'111 Sua ,:conomia- por d:spariddes re~ 
lucnte te ,. I "Nação, há 3.4 anos. c?nÍl'at~. E a e~PTesa con~, . a' ~~ i gionais que muitas vêze~ Yem ~ ~ons- I 

ra em seu benefICIO os lU~IOS le...,a,::), i r,:tuir sérLo.s porblf'nul.;> a adounJstl'a- No próximo pleito, os paulistas 
lnc!UGlv~ na VeJ:dfl, dr:,co. uUldudes llHO lção fedf'ral, fi d:.stri.,mição de verbas, serão cêrca. de 5 mi.lhões voWcndo. 
ve-.m\.làn~ da übl a JUdlClQd~, . peias d1,'er:;'fi.'> un;dades federadas I Ji;, como fizeram recelltemente, vota-

Art. 4 O cotista que, por mo1l\'os : Uti~umc nnportâlli'ia. irreclUiável. 1 rão e, In Adhemar. Homens, mulheres, 
de f6ro í~ltimo, não puder pt'.),s",r',;·\1.1 I Em coniraparlida, porém, fi., art'-ecn- moços e velhos, operarios dos campos 

l11! cumpnmf.'~~{) d~ COl:trato'l con:~~ dação que no;; Estados é re.:'l~i~<l~a e das cidades anteciparam sua cieter
lllcalJl a ~;nr:e~a Lna~./.IJtd~. ,( a ODI ~ I pf'll1 sempre cone"ponde ao eqll~h.~rIo I minac1~o. Foi 1.I111a mens3gem fl'ater4 
sua lmpo,:,slblJ.dade d_e eump;l'. ,0 con Il:1.0 df"sei.:tdo ne.<:;-fl esfera da atlv:da- na e "definitiv(\ a to~los os .seus i1'll1ãOS 
t.l'at:o, ;-;endo-lh~, €nt .0, levlJ,V:?, o ~'.I- de gove{:namental.· , brasileiros. 

tal dns pre,st.a~'OE>S e parc(\la,'i dad::t$, . I . '.. i, 
podendo a emprêsa, néste ca,w, nv~o-, A fim de tomarmos cO!lhecullento I ~6~ outro l~do. n01~est,mos, sul..istas, 
'. unidade com o novo pretenden ! dessa l:<?aiidade no ult:mo período fi- JUmeu·os, canocas, i.ullunenses, bra-

.C~:l e
a 

com ,O, melhor lhe apl',)uv(',. ! nanceiro é ql:e apresentamos êste ISileiros de todos .?S reca.ntos desta 
Art fi'! Tod:Js os cotista,') devenlo! pedido de informa~:ões. n?bre f bela ~·3.ÇRO todos r,ubem, e 

b·' no ato do cm1trato CÓpia do I _ . dJ.sto tem recebIdo e vem recebendo 
rece el, ti' 'gênc;[lf': e c0U1JYOmi6~ Sala das Sr:-:,soes, em ~\I de fevere~ro . p!'ova" inequívocas de que Adhemar 
1,11~snd10, as ,~;~ pl;nta do imóvel e I ele lSfl4, - José Ermíl'io de Moraes. 'de Birras. sendo embor,::t um homem 
005 fi. emple~ 'I d S- Pa lo paulista "quatl'ocen tôda a docllmentaç-ã:J que o IlqlJilite a O SJf Pl-U~~IJm~'TE: p "ao _,li, . , ~ 

, , " nent-o do contrato es-· tao , t~mbem e, ac:ma de tudo um 
eXJ/?,lr ~ cumplll Os requerimentos lidos não dcpen- grande brasileiro, lun bras:leil'o "qua-
tabeleCldo, ti d d I;b ,,' do PIe la','io t" t'o" Art 6\' A pl'GspnLe Lei ent·rará em eu: e . e. el,lçao .. 1 . 10cen a • 
V:gOl: na daLa da sua pUb; j ·!'·i~.(l 1'(:'· Serao pUblicados ~ ~m ~eglllda despa~ INSmPARAVEL DO POVO 

VOg, ada,') a.'i rlif>IXI',ir;ões em contrário. chados pela presldenclil .•. 

t fabricadas e greves também pré-fabri. 
.Juslijicaqã.o Cont.inua a hora. do f''{pedien e. abri.cad-3.s e greves tarQ.bém pré-fab-ri-

SllO inúrrero o:; CU-::Ol;> de obras fi- Tem a palavra o 1J.pb1'l" Senador cad_fis, inve11cionices mesquinl').as, tudo 
nanciadas C0111 dinheiro do povo, em Miguel Coulo, primeiro orad01' ~ ins- tem sido cientificamen~~ arqultet-ado 
cont>:'atos de mensalid·.ldes e parcelas, crito. para separar o povo de Adhemar. 
que, upõ::;: alguns mêses d~ iníCIo das Com(), porém, separar o povo do 
(Joras, sn;Pl'eende os ootl .. c,t-as-fman O SR, l\HGUF.I. COUTO: próprio povo? Como ,:,eparar Adhemar 
ciadores com novas majorações e exi~ (Lê o segu1nte discurso) _ Senhor das classes trabalhadoras? ~le ama 
gêllcias, apesar dO;"" orça~entq~ pl'e President.e, Senhores Senadores. no o povo em sua expres.<:;áo total. 
vistos para tóaa a obra, llwluSIVf' de dia- 34 de fevereiro úWmo, data O povo consciente, de gravata ou sem 
aumenlo de CUl'to df> mão de obra e aniversária da primeira. Con.stit:uição gravata, o povo que trabalha e que 
pr,oduLos, objetos, etc, previstos pa~a Republic-an,J.. l'eUnill~se em convenção luta pela sua sobrevivêl1.ci.a. Que 
o acabamento das mN,maS, Outms 11· nacional o Partido Social Pl'ogressis- quer preservar seus direitos de, por 
r.am pa:-alltladas eternamente, eXIgin.. ta, que tenho a. honr1\. de liderar e:!templo, fazer ou não fazer greves. 
do mai!) aumento::; e majorações aos nesta Gasa, com a presença de 495 Que quer proteger sua liberdade sa4 
contratil.nt.e"-cotistas. O fato m·)tJ~a, deleao.dos provmdos de todos os Es- grada de possuir, seja pouco oa 

inclusive, o encarecimento da moradIa tado~ da. F'ederacáo, ESSa memorável muito, o que conqui:-fou honestamen ... 
pl'ôpria, C'1m graves prejuizOs sociaIS. convencão realfz01.i-Se no Palácio te, Que quer mantpr int-scta SUa li
Pes.SOIl6 humildes vêm-~e despojadas I Tiradentes, na velha capital da Re~ berdade de escolher seu trabalho como 
de suas economIaS. mUltas amealha- pública, cedido especialmente pela escolhe o seu próprio Deus, segundo 
das durantt' anos de trabalho hones Mesa da. Câmara dos pepuoo.dos, e suas inclinações. 
to, visando Ulll. pecúlio na. :velhICe e I teve pOr finalidade expre,ss,a indkar Tem sido graças à sua ação firme, 
ampaTO d"" fami11a. Todos fICam, as ... ao povo bnl.<.ileil'O os cand:datos. do sincera, imparcial, poderOsa e con .. 
sim, à mercê de Cf'l'tos gl'Up~ de ne: meu Partido à Pre.<;idência e Vlce- vicente que SãQ Paulo. tem preser
g'ocislas que vivem a ludibrla.r a f~ Prc.<;idênC:a da República no p:eito \~ado sua unidade espiritual, apesar 
pública-o Daí a neceSS1(lade de tJmR lei i de 1965. dos incit mentos de fora, dr_s provo .. 
c()rretiva, como é O caso do presente 1 ~ d t ede i e extre 
Pl'OJ'etn de 'elo Foram e.;:colhidos por unanimidade ca90es . os ~g~n es J. 1'e s ~ 

-v '. 1 t 1 d() os emmen mistas Ineologlcos, 
Sala das Sesó'õf's, em 27 de f~vere1ro e ca~oro~n:-~n e ac au:a S .:1; I Seu Govêrno, atuando num Est..'1do 

de J964 - Aarão Steimbl'ucJL tes braslleno's Goven.act?r Adhe:n ql,e é, pela O'la extep<oõo territorial, . de Barros e Deputado .Toao CaIn.on. ., J..><-' 

O SR, PRESIDEX'fE: Senhor Presidente, a indicaçãc de po:ith:ação, cultura, expressão econô-
O Sr. 19 Secretário proced~r~ à tão ilustres nomes l'epresenva, incon- mica e social, uma verdadeira nação 

leitUl'a de requerimentos de mfol'- I:estàvelmente. uma positiva demons· dent.ro de ouLra naçã(), o Govêrno 
mações. traçã() de vitalidade democrática e a de Adhema,r de :Barros tem sido, mais 

esperane,a de que, eleitos os noSSOS uma veZ, brilhante e rooli:>:ador, 8'"0 lidos os ~egu:ntes d d '('d e host,'Il'zado candidato, o Pais retornará a sua apesar e es~s.sIS I o Requerimento vivênCia tradicionaL cristã e humana, pelo Poder Central. 
j\J9 19, de 1964 laboriosa e pacífica. Ao seu programa df' grandes obras, 

Senhor Presidente: Procurei intf'rpl'etfl.l', naquela opor~ às suas preoCUpações de criar l'ique-
R ' to tUl1l'dade, o pens"n1":1to do povo ZQS e, portanto de propiciar mais Na. forma do nosso eg.1l1en .. t ~lh _', 1 doo na-o 

V Ex" .• eJ'om fluminense, cnm f.8 palaV1'il,s qUe a ra~ o e _'plego para ·0 V<-J, Interno reQueiro de • '" ~ 
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I tem tal tado providências de amparo 
roal em fava!' das' classes menos fa

I vorecidas, pxomovendo ainda., atr':wéS 
I da Aliança. Brasileira Para o Pro· 
gresso, a cooperoção dos paulistas ., 

,iniciativa pril1ad'a, nos demais Esta
'd()s da Federação a fim de minol'l:lr 
I ó de..emprêgo e as aflições do povo 

I
' urasileiro. : 

Sendo embora. um homem rico, 
- que nasceu rico, jamais nece-",sitando 
1 especlllar cOJU o poder para ganhos 
'I pes.soaj,s, sva vocação polít-ica nun, C<; 

foi a de servir às classes aforfllna-
,das. Numa coisa, porém ê~e acredJta, 
! c disto nâo faz mistério. E isto m,da. 
J tem a ver com as cl{lsses ou contra 
as classes, sejam pobres ou ricns. 
AdIlemar está convicto, Qcertadamfn
te, de que ao iniciativa privada é o 
in.stnmlefllo unico e capa-z de acele
rar, neste momento, o progresso bra~ 

I sUe'r:). de e-levar ràpidamente o 
padrão de vida de nosso povo. Não 

! sendo, como não é, um aventureirO 

I politico ou um ambIcioso vulgar, não 
teme o diálogo c()m o novo a respeito 

Ide suas convicções. E sofre ao ver 
que 0.<; responsáveis pelos destinos 
dê~te País, jnsl1f1A.n~o a' luta d-e 
clflsses, estão sepultando a iniCiativa 
privada, atrusando o pro-gT2,",sO ria 
Pátria., afundand() num mar de mi.<;é ... 
ria os operáriOS brasileiros. 

Assim, Senhores, é Adhemar de 
Barros, Assim é o homem no qual 
o Bra."i1 nreciSfl votar em 1965 J.;' o 

I melhor dentre os melhores braS"Lleiros 

1

1 que a Pátria possui. Dêem-lhe o 
Supremo Comando e o Brasil retoma. 
rã. sua grande caminhada. tor-nan. 

,do-se, como todos almejamos,' uma 
I poderosa e respeitada Nação. 

Nobres Convencionais. A entrega. 
que fazemos ao Povo Brasileiro do 
nome de Adhemar de Barros, ao 10.do 
de João calmon, para o sÍlfrágio nas 
urnas do ano próximo, sufrágios que 
o levarão à Suprema Chefia da
Nação, é decisão patriótica da qual 
muito nos orgulhamos. 

PRUDÊNCIA - EXPERIf:NCIA _ 
PROGRESSO 

Homem lúcido e objetivo, adminis .. 
frador "de alto descortínio, Q par de 
seu caráter bondoso, possui Adhemar 
de Barros inva.riá.vel igualdade de 
alma, seja na boa, como na má for .. 
tuna ... A tarde de sua vida, ao CO~l • 
trárlQ das naturezas comuns, não fêz 
esfriar o sangue em suas veias, Aos 
nobres e variados conhecimentos com 
que adornou, no Bl'a.sll e no estran .. 
geiro, sua mocidade dinâmiCQ de mé
dico e criador de riquezas, mediNmdo 
dia e noite sôbre as Leis de Deus, 
() pe-rpassal' nos anos fê.lo cada vez 
mais apto Q, servir a causa púb -lea, 
COlDO tem demonstrado tôda,<; as 
vêzes ctue ocupou carg()s executivos, 
promovendo o progl'e ,So e a grandeza 
de São Pa·u10 e do Brasil. 

Capaz de resistir sem se abater 
diante de Qua ;,';{]\1f'r infcrj,(ln; "S, 

Adhemar é pnldente, bom e tolerante, 
mas altivo, intrensigente e íntegro _ 
o que é bem raro nos dias que 
correm _ com respeito aos princípio.'i 
que informa.m nossa h;stória 1'<"'1:1,",1j, 

cana e a no<;sa Democracia. Nêle. em 
.~ldhemar de B~rros, encontramo,s, 
mais do que em qua.lquer outro emI
nente brasileiro, a síntese das virtudes 
essenciais para bem governa I' l m 
grande povo c()mo o no<;so, esm3!!,fldo 

/

. por tão graves pl'ob!emas, d03 qlWÍS 
tanto se...fa.la e p'll1CO ou nJ',ch u' ',~~ 
para resolvê-la. l!:le tem con:1'('õps, 
vontade rei'oluta, llne;uaq:om e id·;·ns 
próprias. parA. dar fiO Bra"il n;l.7 e 
tl'(lnqüilidade me no"" off'-recf' fi _<:'p~ 
"!llI":w('a de sua coc)'êncifl como O 
pas.::ado democrútico drS!3 N:lniio. 
(l}pm de po~suir 1 f'ccpt!vid:ldp pt1l"Cl RS 
!J .... ~.1l1'a'<; {lSpi~'Hçoe<; p"-'p"h1"f'''- das 

r reforma" há "ic!"!!' ind;~Pé'l~<:.{jv""i" i\ "0-
I ciaU7:wão do p:T'Jl"!'~.~n 8 !'l(!'l i~'o 
'':mTI !'in('~l'irlRcJ' ''''''1 Ar! O"", "-01 "'e. 
: conceito!' ou f'x()'Õ"mo" dll·f'···..,j'" ml 
'('squ(,l'diSU105 ccmU1l17:1 .. ntw~. 'v. q!l~:S. 
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:lmpingidos ao nWSQ povo, nada. mais 
pretendem do que_ fo.bricar- massas de 
IDO-nooras para o serviço de c03-udiDles
.cas ambições de mando. 

Sr. Presidente, S1's. SenadoreS, 
!i, Convenção NacIona.1 de meu par.ti
do ouviu, com' vivo entU.-:llaJSJno, as 
!J>1ataformas dos 51's. ..&,.dhemar de 
:&2170S e João calmon . .A. imprensa 
i! o rá-dío já as divulgoaram ampla~ 
itllente. Mas é n~esSá.rio que 0& nossOS 
Ano is consignem êsses patrióticoS 
pi'o' ~linclamel1to.s ef por isso. me per
mit,,) lê ... los, para conbecinlento 110s· 
meus íIustres e em:nentes Pare.:;. 

Assim falou O ·Senhor Adhzmar de 
Bal'Yos: 

"-Sf'nbore COnven(';o:),,~,s. 

J,_f tiS G(;.lUpa,hhNl'O;': 

"1' e.sta nossa vioa de cons
taI lf 11th. t.en10s nos en~on 
tn do crr. tôelas l:I;>; encl'Ulilna 
da., da gr&nck Pâ.-;;nt-. I:ml,s!lel1';l 
'1't"-.)1o lido no.s vü&,:o,s oU- as 'b 
,::'LD:ot'io.5 4J.~ me re\'e.lais de ton"5 
OCo. ~l má)o5 das reglüe;,., malS dtS, 

tantes do pS.\s. Nas v05sa.s palrt~ 

Vl3.S vós. nie trou:o:::este2i'i o ~sH
me"\. a í'é, mas me 1'alF~sse • .s 
to.!:· lJém (tu> soIritil::nto_s e {iil,.', 

angi.~ri~s < d~- t::.~~;3 os' braslü+ 
;ro. • 

~~ mh:-ha -vida tem s)oa un:.a 
cO:-.~ tal1Le ,de lub, Mmlu v.···a 
te,.. sido irIla' constaLte de idca1 

F0:' e::;::Q luta e pela per~11-: .. -
ni~:' {ia ~ll.t idea: Q.U"3 ta~l1b2m ,e 

1;0::::;,0,' que é l1itid~mente Ol'ktS,
let; o 3 utênttcamente cristão I~ 
dl:"!~{)cráticú lhuit.a.s ,'el..es 11", 

inctlciçao' a. di.spútar eleiçbes 
De<:ita vez ent"Nh-uto, sm!.<:: 

err ,1~ão ID •. !:. forte, po~:qut! ,m'll:;. 
fortes suO as decepçõe.s de na, 

". c"l)lJ:',Jida~-,[. 
ti; que apl'f'ndi a luterprer -\

ta.' 0 olh;t. ,das 'lll • .ltidõe.::'· a.ló-, 
nll" HE, àl',(!;!s re l,r! 'glH:'. '-l~.K 
lhe.' irtl~tll'H O camü,ho \ ed3:w 

df"<-.Jl1e?"L\.' ;,()'!;.s-Q~ Sm.Q-n,e c i
fi, '- Cl1 )fc_ "dE; }!11c:.n.:-;ó i'um,;!)a .~~ 
qufUl peor.P))1· que ,a,'i...':UD;1-l r;~<) 

pO_lssbllidad.~· llHl;o;'es p-a!'9. 'l',i r,-
0\: :n'l-la ~I11 mome!!t<l (ie m 
cf, 'tóZ'âS c d~(})'ie::-~;~ç~o. . . 

J'! per,,:o)'re," o pa1f }:'Ol' toDo"' 
-os ,:;,·US ~'{\lÜhh~, ~ tenho,' .P:l" 

cn ':tQu demons,trar . qu.e ,p'J,sw 
St;'l o de-n'Jsitá-rio da con:'iaD\;'\ 
d'\! mHhoe-:: dt fiels q\ll~, &~l'edl 
tar UI. na ·,.l:l110C!'aZ;a; no -re,? me 
r .:of'{>1,&U·'t-, TI"'- :JbeyfHl.ce tie {}~l~, 
niã e' .• 1.. in!Cilltl.:1 no dh'el"l\.l 

de conquist.'i.'-l .' de· mant{!f;:: p"r 
Sev': mé;'!to. ç €3f'"',!'f'03 mIja po 
si~ ~ÁC ç;:rt-' co:rJ.Íjan; em mim.-pt: 
la~ in r:h:U" at!tud.:s da!:as e d'!· 
fi;:n.oaS, 

Slnto-mÇl e.~pecial111ent~ em-J
c\ ... r~.do ~'S'~:)Oll!õ.lYe! no:'q lé 

d~s,"erãm +udó Úe· WlJl1, Só 'I.).J 
d :·',;.r~tm qUt e.l t,ral h:', 'e~l-·e["Il' 
Ç-:I=- dos 'Que a-::rGdlt';l~n em 111i~:" 
pore: ue noiu o püdprH'.!U âl'l.er~ ,
P). U1'ais, ~.<ljs'dade~ yue. a::saca~." 
~e;11 lal l'I evi.lênr.ia dú Iinn 
jrl"",:Ó,2'jc:: que-' 'ue _ tfaüei yQ 
au">r.ulta1' 0--., sentimen~os • ma'::; 
Ie" f mO~ dá no~s3' ;tentE ,~ pOI: 
q.t-: {'olL<;er rE:, mercti af fle;,;::;,_ d 

f(j, '·a re::I.l;zr:COl'a que. os anse'.0S 
nct t.1:HI?S l1nO-;-inLfc1lT1 à tninn,-, 
r.,;'w ad:ni~1j!jirativa, em todo.> o.~ 

11\1:;\\5 GClvél nus, 
f.1 Ora, ::t. .. seções ohcíonqís 1:1 

mCll : pa'.:ti<h. me convocam pa;'\ 
S L"ta mais dura e ptn'a. o põ-:tO 
m~;~ hl)m'úso a qut" um tin\r.'~ 

de qualquer .campo d-e cOIJll:)aLe 
brasHei-fo c"'jstão, dem.ocrata, -
fie às tradições da naciona'lh1{J· 
de -poSsa almejar, , ' 

j~ü;,sel'a.m muito dt' mim, :Me
no" que \"U ltaja desertado em 
q'~,dqller !T'(}mento dt dever,· Que 

,ter·ha m(o ~squiva-O{} n qtalq~P.: 
co","ocaçà'J OU me 1."etiriid'o '02 
q'lf':quer CRmPO de combate,. 
, Mas. nac f: só o meu Part.HiO 

êst-e p-ugil'O de ideaUf,t-a.s sinceros, 
. ,I • ' 
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Qí coraj(1!SG.'! luwdol'ES, de inven~ 
civeis patJ.lotas, que me con'Jo-ca 
la:: o povo Lra.sileüo, 

CANDlDATO DO POVO 

',rodos o.' di<tS e uC tonos os 
Q"lf'C"ante", do p(Ü~. fr.nlilif\_ 
a1 1'tS$ C::k!&enl· se ~lpelcs di:""
tO$ cJ1eios de a~l1g/I:='[;.<,S, de prC:-
0(,' rações '-' de incerte<:a-s Ape, 

los qUe traduzem sal1ref,5al~O:" 
m-r-- quP. t!'ansmit.em também ft; 

ir f:'moviv€' em um lHna~Ül? 1\u:· 
lhe.,l em um Bl'tiSil rr,ítlS J JS,.~ 
e !7.ais HlU1lal1o, Ape;o<; q 1'"., 
se 'f' Sel'e::r contra :'-.: refl).·nl'1.'? 
pú'uue ~lirlg'uêm é IO;1tJ;1. relu:,! 
Itld,' eXlge-n ant,es, que p:ov1 

Q'";1 ('.as s2jam tanl,.das f7.t'~ 
q 1-0' ces"em as eXpJOl a:-Of'5< o;: 
'ã.:,',Jt03 :t bõisa do fJ('vo, q'je .'}e
I'H-f!' a ·nise!'üi. e a desgl'a~a da 
nO" ... ,ó'b sacrificada gente. ~ iS~}'.d 
q .... f ci'e.sc. ante 03 u.hos SOl'r~, 

d~1 tes dE; reionnrsl.a,s H.fOltos 
DL 2ThÇ-<. QU€ passe)!, h freDtf' 
da ausê:Ll[; e da f.:mis~ã' do g'-l' 

- vêrno e da autol'idade; desg~"H;a 
.q'--l!:. mim, a vitalida.Q(, uat:.1'.iI. -
seu' qu, SL sinta y1-'alque)' 3.;iiO 
e' "~í&-nte ela'ra 010:'- que a1Jre 

goam autorid.Rde, ao me~mo tem" 
f' que sclbpam ? princlpIO ",;n 
qUI essa I:. utoridauc rleve base'-t.r 

,t1 ;.na açãt. beinfa_e,la. 
F o pOit.. bra."Ile."o que o::a-b" 

q'\.~ não "culto () n.eu penSd 
nlf •. to ..; qUI; qU:lúd.. Çligo -;~;; 
cO!, tra a l~gaiidaae do Par:w\J 
C\"'"J~uniS'll, fb.ço-o .(-~rta e c~a· 
rar, __ ente, Nã(,.. ",ou Cllmo os lO 

gênuos qUe alegam q,ue com Q 

Ptt, '!ido .e2·a-!izado, ,:,:era. fá~i' 
101 r liza\' o:, .comttn1ztas, estpc· 
c~~ {I$ d~' qUI: . os jnfiltra.c 05 tlll 

~ Ol~tros pai tfc.os e no_ alto;, P,}~
to,;;; cont!rwarão 'iniutl'adas ,''''
n1f.'·ma forma "Sob l.<1\t;'a5 eõr~.'3 
D;go~o porque sei c.ue (l mUd 

do est<i :u1vidido entre dU,J, 
ir", Jú'::: os que ,~credita-m em li. 
b"" :>nde t.. t;h que a. J"pregoam 1(1 

mesn,") tempo em clu:e f>6-Cl".::IV;-

~ .'la," povos' os que a::r€d!1.am ':::TI 
~D""\'-: e 1)3 !h1:'_teriaUS-l1'iS- qUt:, W~~ 
b3..Jl' da PQl:>S"a crençh": os Q'l' 
e~k;-tflm 'JS intap:iz~ e nós fI'l" 
'ele' amos 00\, dignos, 

... PZ-'-l~~ REFORMAS 

O povo '. sabe que sm~ p~l.jS 
r~~""mas e ninguém e con~l'a -tS 

~ re;l ( 'n)~s, ,como .nUlto DETIl ll.> 
sir:l!ou. h:.. pouco, ,João Calmo't, 
1l1t'1' gra'lidL cOU1~.a,nheiro, por
Ql .. ~; fQmo- OE primeiYos 1.'1 l:l:-pl',!' 

gCn",l a .:erúrnn\laçuo da. vi.ia 
b~'~(':leira, porque fumos o:: p;l
n~~""o;:;· '\ fl.hrir e::colh~" h05pitak, 

? es.t-:f1.das. 1l. da-r eniJl'gia' 0.0 po 'o 
pi,', a ,-o.aiol' das rt:formss QUE 

~. é ~, de dai' infeTo à cultura, t: 
<;;. • flJ,;:: fone e ~c desenv\JJvimento .)0 

1io~:rein brásueiro. C povo sabe 
0;0 qu~ somre conera:' as' reforma.\: 
lo- -dos l"et.'ornbstas que -;.não m~:e

CC!:. confí: nça porqut., a prtl' de~ 
la.::, vivem apreg'oa11dc n. agi~,a 
çã(.' fomentando", li indlscip1iJ'l.\ 
~(fL'ehhn(lú o ... princípio da . u~ 
to .. va:d'i! para jmpbnWçáo do 

- caos e a oe.9Uuiçiio da.!! n()"I.~'l:,'-; 
.. instituições.' 

o 'p:>vo flabe porque- eu pj',)~. 

clamo o 111.eu pensamento cl~!'a"é 
oIJJeth'umN!te, . F 
~hO ~'o:f e nmlca fui obstina

do" Se ~e!t-O cO!1;:J definitiva a 
mir ha c:a.ndidat.ura ~ \'lOJ:'lu.~ 
aC'''Fdito no<;. plurahdaoe dos, pur-

;i~:~ade~'~ ne~~~~rd~\a~~ nJ~ia.~ 
fi(,-1' por .11QSs,ã.s idéias, d~ende ',
do os principtos dos. nos.sOs pa e, 
ti<Ül':'. Se 3cCit9 s- minha ('Rlldj,
da Í-lil'a é porque eu não quen 
l'UC ()5 b:'ssile;ros' nlf:.l'chem tJ€l,
ra a e,squér.da, p~t.1'i a direita e 
ne!iI p,u,,: trá.O:; .. Que: ... , "isto' san, 
qu'"" sigarri -p8-ra a frente, luta'TI' 

d'~, P,?lfs - "a.~.:; reivindicações 1€-

g:;~mas e se afirmando como P'l-I vo conhciente do st.U glon.Js,) 
d~,t;no de homens lIvres. dígnos 

e cónclOs do .seu VRu.o.r 110 ~:)Jl_ 
Ct!i o das Nações cí-\ ilizadas. 

':'úu c9.11didL.to ç-orque seI que-. 
con a. e,:q)el'iêllcla- "-- 11 verda. ~e I 

das mmllas afinnaç6e~ e de I;·.r· 
nl1as atHudei:. que ;todo o ,Brasil 
conl1êce, pOderei garantir uma <lU· 

tQ.'idade <:.el'ena um:1 hienuql11'1 
fI' yy,e, 1Y.l.3·, disdplhl(1 hUrtlB;Tl l. 
pu.rl':, que todo~ possam traoa'· 
lh;l~' e pr~eredlr, . 

Ê:' preciso, que haja pa.z social. 
entendimento entre as cla.!õses, 
pCf,sibilidades para", tcdos, respél. 
to à personalü-dade humana,~ di
reito de greve, .sem f21'ir o direi
t() ao trabalho. le:?:itüllidude (j~ 
lideranças, vCl'dgde. justiça e dig
nidade em t()dos oS,set.ores da ati
vidade humana, 

Tenlos que fazer valer (} pcn~ 
sarnento l1utêntico da re-alí(J[tlle 
cristã .e os reclamos d,as. ú.lt'nu\s 
gtandes enc!clicas sociais, 

Não pr()uUU{!ío meras pal-av:'as. 
lVr-inha linguagem é cios fatoS. 
Seu hom'~-n1 de açIto, 

Fn!<'..lna)T.-se os que quere.:1 

jO['<:l :mc ('ontra o'~ sindicatos, 
pf'~ClUe I!-_ü1ca "fui c().:'1tr~", 9._ po:, 
lit\i." '51.),dlcansta, slll~dl-~a.l7.'a! 
qn':. sou 1,,, ll-lais de trInta anos, <.' 

Sou conti'a ist-o sim e o atll'mo 
fJolene e em aIto ,5::1m. o peleg:m;-

m a \1P::t.a<'z..o- de agentes lU} 
:p~taàoS;" q~e se i11-fU~ram ~c:s 
Ir.leiOS sindic9.1s para pgar 11-
mãCJ,s C01)tT11 irmao.5, ~ pz.ra for
mal' píquetes ,de \'iolencJa, para 
imp1an~a:r a u)qllhlnde r:o: la-

Meu passado COnflrl11a o Qlje 
prcclamo neste momento de. t.a .. 
manha l'<::SPDnsabi1idade-. 

Jnvental'am, , Des"jrtuat'llm __ a. 
verdade, Di.~seram, tudo de, flliU1. 
),1enos q\le eU tenh~ renunciado 
a comprQmisso$ .;le honra, repu
di.:mdo a minha fé, faltando à 
palaV1'a, fugido ao meu ideal. 

res dos no'3!ios tl'abalhadore::., 
por isso, eu onço o chamamen

to do pdvo, firmemente deter.
mlm-"do a mudar o- ClJ,r:So dos 
a'::Q-Íltecimentos ' 

LINHA RETA 

Digam o que di.'3sel"E'm de mim" 
náo P()d~l:á{} dizer que s()u ho
m~n' de ince.rte.Z!ls, polftico de 
J!1elas palavra" ('.H admiI1istrad~l 
que oscila entre dúvidas e a1'h
cões, Afirmo OS n1€US pensamen~ 
{os e defino os meu,r Govel:~os 
em atitUdes e obras qne desafl-an1 
o d~SIleito ou a má vontade de 
criticos e adversârios. . . 
~ão é sàmente r) n1eu quendo 

Partido Social Progre~sista., não 
são ape:nas OS rr.eus valorosoS 
cmupann_eitos de glorio~as atran

estias cívicas, e que hão de 'TI u
caL" nitidamente a ,passagem dos 
pess2pistas pela 'História Pãtria, 
q\\e me impõem o úe'le.r f!e can
-diàata!"~rne à presidêncIa da Re
pública, .-" 
. NãO, Não são sômente eles, po:,,<; 
sinto que.. hoje a populaçáo bra
sileira integra um grand~ f'~l'
~tfdo o maior de ,todos, que e (l 

Partido da Ordem, cujO p,'ograrn :3 
ll\ínüno se define por tran.Q.l'!ll
dacle. paz, trab,íllho, '-fratern idJd8, 
segu1'an«B., 

M"'eús amÍ70S convefii:Íonais, 
Meus _Correligionários, meUS 4 ca
ros patriôos: aqui estou" empu
nhando novamente a bandeirA. da 

. justiça e da 'liberdade. 
poderia falar-vos de planos e 

de programas. mas a capacidade 
realizadQra dos idealistas que me 

acompanham e aue deram senti-
do aos meuS Governos, l'ep"~f';,<.'n~ 
ta gaJ'ant.ia sôbl'e a qnal não pre~ 
ciso falar aqui. 

• '... Hoje, justiça e liberdade, a~ten-
ticidade cristã e _democrâtica. S:lO 

_ o anseio que mais palp.ita 'no C[)~ 
ração de cada orasileiro. de 'cada 
mãe de familia, de cada chefe de 
emprêsa. de cada fltncionárlO, oe 
cada, trabalhador e de cada Cam~ 
'Pon'ês. ,. ~ -
;. Há ,desf/.,ssossêgo. pOl'-.tbàa p;-!;:te 
e o que, todos de.sejam{e tr.9.nqui. 
lidade., ' _ 

, Há ódios nR. r'adicalízação das 
PoSjÇÕ2'~ políticas e lsso não !õerve 
iI. r.ingUém, nem pode ajudar o 
Bl'asl1. " 

.l;!á, insegul'ança, instabilidade. 
• inquietação , . 

. Por isso - uma yez _que vós, 
Convencionais, ~ e o llrasil me 
fizeram candidato, minha -pósição 
é a. da paz, co traooJho;- constru
tivo;, do verdadeiro runor cristãõ; 
a minha posiÇão será a de _ reS
taurador dó ,prmdpjo ,de, autori-
dade neste'país! . 

Amig;os e adversários scUbe1'a(ll.
sempre onde éncontral'-me e ja-' 
mais fui encontrado fora da. van
guarda de luta, -

Podem discord~r de mim. com
bater-me, maS náo podem aCUS!ll'
me de pusiltn~me, de 'bhlió;sQ, he
sitante cu ausente', 

Nesta hota de ;,amanha ang.ús
tia nadana;, quandO ai) palavras 
nadá li c 1 a r a: lU nem resolvem. 
quandQ 11 Pátria mergulha num 
clim'a de desconfiança geral, num 

, oce~no de dúvidas,' em que todos 
receiam o, amanhã. e todos de5-
co,nfian1 'de :v.:dos" em que a p1'Ó
p;'!a alma das B-riancas é rmve
n?nada com à vlrU.:; dás doutrinas 
libertkidas; 

Nesta. hora em Que a jllventude 
é lanÇ:aàa ao campo (la:; agitações 
e é convertida em cobaia <los 

~ Il:gente-s da desoOrdem: 
Nesta' hora grave da nacionall .. 

dadc, eU quero, mais do que nun .. 
ea, ser aquílo que sempre fui, que 

-semp!"e -disse ql,Je era que vós sem ... 
pl'e qisses,teis que sou; 

Quero ser genuino, sincero, au .. 
têntíco, cônScio dê minhll.S res .. · 
ponr::abilidades, decidioc nos Pl'o~: 
nuncia.111entos, coerente na luta. 
íntegro- na def~&a dos pr1ncipiDf'. 
democráticos da cl'isÚmdade. da. 
livre iniciativa, d(l. liberdade, do 
amor entre os hom""ns, ,do temor 
de Deus do entendimento entre-
hmãos. . 

-CANDIDATO DA PAZ , 
Q1lel'o ser caúdido:,do da paz e do.. 

rtznQUllid.ade. o c8ndidato da.<>, mais.,· 
justas e acalentadas reivindicações 

,'do povo brasileiro, . '. 
Terei a mesm) firmeza' indcc1i ... 

nável pa-l'd, garantir OS direitos e 
'Para e:tiJ:ir o 'Cuil1pdmento dos de.,. 
veres, 
~ Quero .... ,el'. COJUO a:üêntíco so
eial-Dl'()gr~ista, alerta aos, jmpe • 
rativos, so~ie.is do nosso temno, vi .. 
gilante 90S- ideaii?- do progte~.'iO, do 
verdadeiro progre2so humaniZlldt). 
COm a p0.l'tícipação ue tOdOs nás 
conquistas da 'civilb:acão, refol'
n1:mdD o o,ue fÔl' nre~j,",6 "P:Ínl'nUl.l', 
dentro" enhetanto, da. lei tunda. 
me~t0.1 da Nação, 

Quero ser I) 'c%nc'lidato das bases 
da nossa tradíQão. 'hllmanisÍ<Í e 
r;-ristã, o deff!nso1:' dos rlhelto.:; fun
damentais da democraci~, 

Quero. meus 01"OS tatrícío~. 
--- ,Convenc.ioTIals do parLido S-ocial 

... PrDgressista, qu~ tanto me hon. o. 

ra,~,teis: c-om vossa presenca e Q 

-VOsso a.poio. ser digno do vossO VQ-' 
to, ser digilO dê.ste momento h;stô
rico, digno, d~ ,mim ffie::,ffiO, di,~no 
dç' pOV'o e da_ .Pãtrif!, que, nesta. 
data inolvidável, c<:nne,ruoTa 2. SU(\ 
primeira Constituição RepublicanQ. 

Queto. iderití.ficat~me com{}, Cl1n
didato. intranslrrent,e, Tf".speit-fldOl"_ 
d-a. Lei, 'can'd.-ià09:to da O!'de-m, 00:-1\-' 
didato dO Progresso. . 



, 5€.'xta~Tell·a Zoa 

Quero assim, porque llada quero 
para mim, a não ser o compromí:r 
so solene, que ora asswno, de tl'a~ 
balhar {l, te as minhas últimas fôr
ças pela bem estar do povo, pela 
valorização do homem, pela 11U
maniz,ação do capital, pela esta
bilidad esacial, para que haja, em 
D0S3a sofrida Pátria, um período 
de paz para o desenvolvimento, 
que se faz urgente em todo o 
país, sem privilégiO';'; regionais, 
:;em concessões político-p':1l'lidá
~rias, mas cui.dando-se da Nta.ção 
como um todo harmônico e ind}
·vi,:;Ível. onde todo,s sejam verda
deiramente irmãos e tenham as 
mesmas possibilidades na conquis
ta dos bens" materk.l.Ís. culturais, 
t:entíficos ou espirituais. 

Que Deus nos inspire, Conven
ticnaia. ilustres representantes ~e 
vutros partidos que nos honraiS 
com vc-sso prestigiosa presença, 
qu~ Deus inspire nesta hora da 
DemOcracia para que, desta Con
,'enção. se levante autêntica e ift
violável. altaneira e digna. a alma 
civica da nacionaUdlade a fim de 
que pos:,amos realizar o Brasil 
Melhor que todos aspiramos, nesta 
portentosa Terra de Santa cruz, 
num clima de serenidade, de amor I 
e de entendimento. 

POr tuc:o isto, reafirma: Sou 
candidato da Ordem, ,sou candi~ 
dato do ProgTesso. 

SAUDAÇAO E DESPEDIDA 

Antes das palavras de peroração. 
() <:<overnador Adernar de Burros, 
03.t'dolt seu companheiro de cam
p.lnha. deputaCo João Calm-on. 
com e.'itRs ~alavraf.,: "Quero cum
p:'imentar c,srinho.:'amente o. João 
Calmon. Estou certo de que hav€
remos de caminhar junto;; lleshl 
Pátl';u. çe percorrê-la junt.o:. e de 
ccn vencer nossos patrícios de GUP. 
estamos na linha e com a Ca\Fo. 
justa. que é a do respeito ao ho- 1 
nU-J!l e às instltujçõe..... I 

Em se:;;uida, agr,adeoeu o compa
recimi:'nto dos convencionais e ctJ 
públlco, dos l'epres_entantes ue I 
pari dos e seus auxiliàl'es de ad
mim.é'tração, para dospedil'-se e 
marca:' nm encontro p-~ll'a depois 
do triunfo", 

Fci fste o pl'onunc:amento do 
Sr .. João Calmon: 

"Permitam-me confes~,f,r, ini
c:almente. a, minha [,urpl'és.J, dian
te da. Indicação e da 'homologação 
hoje dI) meu nome comO candiduto 
à vice-presidência. da República .ml, 
legenda do Partido Social ProJres
sist'9. Tendo sido eleito deputado 
efderal pelo meu Querido Estado do 
Espírito Santo há ~ouco mais de 
um anQ. jamais imaginei que em 
tií..('I cllrto oeríodo o meu nome de 
pril1cio:(~nte na vida politioa pu
dp,~"f' i11erecer essa COll.'iagl'ação ge
ralmente reservada a homens pú
blicos veteranos, com relevantes 
,.,..~rvicos prest,ados ao país na área 
dn mandatos legislativos, ou do 
porler Executivo. 

C0nfesso-vos que fiz um exame 
de con~ciência e concluí Que it es
C01l1[1 d-o meu nome resulb, da pa
sir:fio nitida:. definida, veemente Que 
{l ~e,ul~li. lo~o aos primeiros emba~ 

!f'oS da minhn l'ecentís<;ima oorrei
ru crmo representante do povo no 
Cc-nq"e~i'o Nacional. 

"Q\wndo uma onda d-e de'nago
gia 8n1eacaVo, ava~salar o Pais. com 
a pre~rtD60 de uma caricatrt refor~ 
In<l ll~1'ár!a.. aceitei o dr<;afio e ~n~ 
fl'entei no rádio e na televisflo o 
ornuto da insurreicão. 

OaQuele memento em diante. 
passei a percorrer o País. de p"tlta 
a ponta, nrep:ando a necessidade da 
reac;ão democratica em qutalquer 
terrf"no e com quaisq'ler armas 
('oot,ra a tentativa de implantar no 
Brflsil um regime comunista. 

Em cado", Estado em que chega
va eu sentia Que uma p'opaB;anda 
intensa. através de uma cadei.n ra
diofônJca_ .~f'!'~tl:<lva. fundo P.tn tü~ 

se omi
num comodis~ 

mo criminoso, O fato de ter eu 
prccurado cumprir o dever de ci
dadão me levou a merecer a honra 
de figurar como oondidato à vice
presidente da República ao lac.i.o 
dê.sse bravo lutador que é Ademal' 
de Barros. ' 

PATRIOTISMO 

":Nós devemos:;!. sobreVivência do 
regime democrático em noto.';o PaIS 
não apenas ~ao patriotismo d'3,s 
classes armadas e a atuação dos 
Plodê.re.s LegislMrivo. e Judiciário, 
mas também à vigilância indormi
da. e armada do governadol' de São 
Paulo, 

p.: bandeira de Adernar é a mes
ma de todos os brasileiros que Lão' 
.admitem o exterminio da liberdade, 
não querem a abolição da proprie
dade privada, náo se reSignam com 
a liquidação da livre inicia.t,iva e 
com o af~,tamento do Brasil do 
bloco das nações do mundo livre. 
Adernar .representará, na.s próximas 
eleições, em que as legendas ~.a~·
tidárilils terão menos importânc1a 
do que a batalha ideológica, um 
papel de extraordinário relêvo. 
Ji.:le conquistou, num pleito de im
portância decisiva, o govérno do 

Estado· de São Paulo. São paulo 
contribllÍu com quase dois têrços 
d." Únião. Quem é bom par!l São 
Paulo será bom também para o 
Brasil. 

Desde 1930 a maior unidade 
da Federação, que ostenta índi
ces de prosperidade .co· ,parãvei~ 
aos de _:!lUitOS países altamente 
desenvolvidOS, est:\ alijada- . do 
supremo com~~'do dos destino:
do Pais. Agom, com Adernar, 
Z·ão Paulo volta à disi',uta da 
Presidêl,1cia da República, não 
para o.::upá-Ia durante t-ete me
se! apenas. mas pelo período 
con<;titucional de cinco anos. im
primindo-lhe a marca do incom~ 
parável dinamismo _ bandeirante. 

'~ COOPERAÇAO 

"Estou erto de que poderej 
trazer para a J:tmpanha de Ade_ 
rnar d-e Barros uma aprrciá7el 
cooperação no plano nacional, 
porque atu"'>, por fôrça de minha 
profissão, em nada menos de de
zessete Estados da Federação, 
desde o abandonado AmaZOnas 
ao glorioso Rio Grrmde dO Sul. 
Nascido no Espírito Santo, des
cendendo pelo tronco paterno de 
uma família da. Bahia, e pelo la
do materno. de Ui.i."", família da 
Paraíba, e tendo a,tuado durante 
dezessete anos em todos Os Esta. 
do :!o Norte e do, Nor-deste, com 
uma fixação mais prolongada. no 
Ce"'.râ eu tenho. sem nenhlJrrta 
falSa .nodéstia· tôd~s as condi
cões para agir com eficiência na 
batalha que se i1'':::1a esta m-;·te, 
junto àos meLS aliados jo parti
do Social Progressista. de que é 
um dos líderes há mais de doze 
a'no~. o meu irmão Wilson Cal
mon, 

A <'ll!'pl'esa da homologacão do 
meu nome. na canyençã', de ho
je. não mr pe:'mite expor lon
gamente id2:a.s Que venho je
fendendo def', Que comecei ., 
minha vida ;- ~Htica. há .X>UCO 
mais de um um ano. ~~o ehs. 
·entreronto, bem oonhecidas, 

li) 

.' umA inhmsSi atuação 
e na TV, e se resumem 

na defesa dos principios demo
cráticos e das tl'adições cristãs 
de nOMO povo. ,'"'-' 

NACIONALI3MO ,,*~. 

"Nào tendo medo de usar as 
palavras que os r':oIDunistas es
!Í.ão, com êxito, tentando mono
polizar, declaro solenemente que 
sou aciona1' 'f,,' e refc"""'ddrj 
Nacionalista, no verdadeiro sen: 
tido da palavra, defensor intran
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{~~ . COMPRe'ISSO '~ 
.'ir' "'Sei que v&'mos tern' uma lUt.a. 1 
~} que será t~mbêm árdua em _ma.l 
\~ beleza e dignidade. . 
Al Defde já -~"mo aqui o \!omt pl'omisso de c~nduzí,la sempre.. 
"~ dentro dos malS elevadcs pa~ 
~ dt'ões de respeito às co:'rer·"", 

.:': sigente dos interêsses do meu 
""r- país, sem o servilismo dos falsos 

nacionalistas, que têm como mO
delo e insp;rador Fidel Castro, 

" 

f 
pOlíticas que vão concorrer ('0-

. nosco, conservnnlO a ~ltittld8 
.' das palavras:: dos ~e.~tD.s. pf.'ra' 
. " qUe a demo~racia se glorifiql1f' e 
i1l se consolide, no procedimento l 

7'! dos seus servidores. 
~ Ao tomar a resolução de ,o,egnw-
~ 50'0 a ba:1deira do C'" ... r1 rAta do 
~b. Pt'P, em busca da realizacão dO:iD rr. princípios que têm norteado .. 
"J vila dos poderosos instrum-',tos 
~," de divulgação de 'déhs que for .. 
Y1I tr"a-m ~ cJmplexo de jorna!s, rá .. 

• 

tirano vermelho que tranHormou 
Cuba numa colônia soviética. 
Nacio:1ali,r;,ta que também não 
admite oa sub~ervi:§ncia corrupta e 
abjeta, do noo de Batista, que 
representa uma terl'Ícel mancha 
na história da pátria do liberta
dor Marti. 

-dias e televisões as.sociadG~. voI .. 
ta-ôe o meu pensan.ento para a 

~ figura gigantesca do criador 
des~':?,s :"ÔrÇS5 de inco.mparável 

-! pUjança . .aau<e que &tá presen~ 
~ te em todos os nossos atos e ê 

sempre o inspirador das nossas 
.Reformista. sim, partidária de 

uma revisão na estrutura do re
gime atual, que é fria e egoísta, 
mas revisão feita rigorosamente 
de acôl'do COm os princípios de
n1Ocrã~:cos que _ conSagram a 
propl':edade privada e o~ 'istema 
de livre iniciativa e coloc-am, 
acima d~ tudo, o amor a Deus e 
à Liberdade. 

RECEITA 

"Para continuarmos a viver 
no reg'ime democrático, a receita 
é "'''~~f! tão dura e amarga quan
to à 1ue apresentou Churchill 
na luta contra- o nazi-fascismo: 

--- .... ue. suor e lá<r:imas. Pre
ciôl:lm,:,<; perder o amor ao con
fÔl'to. à segurança. à vida, à 
tendênJir pr.'ra O lucro excessivo 
e para a sonegação do:; tt';butos 
devidos ao .;!rá:·io público, porque 
Só a»sÍm ganr aremos a batalha 
ccntra o-s inimigos da democr.a
cia e contl'q os efeitos cn:lamito-
80S c.a inflação, que é o mr.is 
cruel, o m ... is iesumano dos im
po~t,(--s, o impôst,o Que' incide 
mais sôbrp os pobres do que sô
bre os ricos. 

Nâo permitirf"mos que Of'; de
magog;os vermelhos ~e arvol!'em 
em d -"<;-nsol'es das classes mais 
de.~f9.vol'ecldas porque êles estão 
sendo. na real i da·de. os seus • 
res carrasccs, arrastando-as :.~a 

voragem inflR("onália, Os pobres 
ei'tão ~ada vez ma1'l pobres des
de que no Brasil, com2çou a 
.qparece'l' a' praga dos falsos "pais 
do; pobns". 

Agora, bt::'l::!:ueses inconscientes 
pregam a necessidade da legali
zllt:ão ri>') p- "tido Comunista. que 
não admite o sistema oluri-oar
tidâr\o tan" que se diz, na Cor
tina de Ferro, qu es6 existem 
dOill: partidos: um no pode:r e o 
outro na cS'deia. 

Nôs Vamcs. CO"l a nossa ban
deira democrática, elevar o nível 
de vida dos trabalhadores, sem 
lhes prometer o paraíso na Ter
ra. poraue. onde está a chamf.:da 
ditadura do prOletariado não 
deixam de pre-valecer as desi~ 
~maldades soc~'lis. que r:;ão indis
farçáveis e qUe se refletem na 
formação de hierarquias e nq vi
da. de ~ibarita, dos donos do re~ 
gime. 

A transcendência da hora que 
vive o mundo exige que se mobi~ 
lizem todos Os valores humanos 
para, defe' elo.c: nobres ideais 
Que nos foram legadOs pelas ge
rações que se sacrificaram na 
conquista' da H':lerdade e fizeram 
e,o;tfl !l:rande Pátria que nos eum_ 
pl'f" transmi til', a.it1da maior e 
mais livre, aos no~sos descenden
te,c;. 

Essa a amhirão que no'l mOve 
e " meta supl'e-ma a alcança.r. 

lutas _ Assis Chateau;;'rir,nd _ 
mestl'e e oompanheiro, a quem 
rendo. neste instante, a revel'ên .. 
da do meu devotamento filial. 

AGRADECIMENTO 

7""' ti Agradeço a honra desta e.c; • 
côlha, e o melhor modo de ta .. 
zê~lo é oferecer o testemunho .da. 
minha fidelidade na luta que 
vamos travar, na qua'l empenha .. 
1'el tôdas as minhas energias do 
coração e da alma, como solda .. 
do da causa que encarna 81 re .. 
denção da democracia no Brasil, 
no instante de maior perigo da. 
sua história. 

A. liberdade, os direitos huma .. 
nos, o sentimento evangélico de 
que o amor é a fonte de tôda, a. 
salvação. as lições insubstituíveis 
e perenes do cristianismo, a fé 
em Deus, a confiança nos -desti .. 
nos da .Pátria. a garantia de sua 
segurança. e de SUa unidade, a 
ordem e o progresso do Brasil. _ 
eis os grandes dísticos da cam .. 
panha que encetamos ao lado de 
Adernar. com a coragem, o de. 
sassombro e o desinterêsse doa: 
que verdadelram-z-nt-e assimila .. 
ram a mentalidade de guerra, 
com a. profunda convicção de 
que, se lutarmos agora" teremos 
t?das ~ cham~es de sobrevivên
Cia. evitando a morte Ignominio .. 
sa no "paredon", que tem sido 
sempre re~!"rvada aos omissos e 
a·os de~ertores". o 

Era o que tinha n dizer 
(Muito bem. Muito bem). j 

O SR. 1\I[~l DE SA: .... -.; 

Tem a p,alavra o SI', Senaeor Mem 
de Sá, 

O SR. MEM DE SA _ (Lê o se .. 
guillte dlScusuro - Sr. Presidi"llte. 
srs. Senadores. 

AplaUdindo, como aplaudi a Ins .. 
trução da SUMOC 263, qU~ lihe:'a 
p~rcia,llllente as taxas cambiai!' e as .. 
S'lm constitui o mais eficiente m,"; ... 
trument'Ü _ para a expansão de nOS5as: 
exportações. entendo que ela somente 
terá s!\ntLdo fecundo e alcanç-al"l\ 
o efeito desej,ado se se enquadar 
(num cOnjimrto C' e ouih'as medi!'ls,8! 
tendentes ao Saneament>o financeh'o 
do pais. Sem debe!hrmos a. infla .. 

ção. nenhuma providência isolada lo. 
gl'arâ alcance prático. 

POr ,fõrç.a da situação do mercado
do cafe. o exercicio COl'rente se apre
sentava ao Brasil com P03Sibmdades: 
de um resultado financeÍJ'o auspicio ... 
SO, .Embore. o deflci-t ol'çamentli,rlo 
preVIsto aJJ6l1..~e en tôrno dos 150-
~i1hões. enl d:~ espt!tar que a vend9.1 
{le parte sig'lfificativa dos estoques do 
café, já ~QS: e 1)-'>; té':l\('pntes ao ~o
vêrno. redl'i'zlsse sl'nsiveLllenle Qquª
Je de~eqnilibl'l(l. Se 3. e'il f' f:c.'lo1' da. 
~ortEf. à reg~iIa.l'Ízação de nossas dívi~ 
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da e;.:tern-as e a 'lr.n:p:'i:);;-.ü das eXPoI-l \'eHa do Legi~latlvo, ~l:I,\"a\"ari'1-u 'd cal'- . uf,\.F <, ~mü::rgn CQm-Q-' ll\r.lles e 51:11, \ Sr. Presi.dente da. República. Do~qW 
taçõe.=l, conjugâ~.s~.llos· um ller:::ú~eo ClnOlllt1 do deficit df' c,:lixa dà Un.fio; rqOlllU :u;·n1:~l;;ftcrt.. fi. males', .porepe,; o que vemos é un1a veldade,ra I"lllar 
ofMõrço de melh'Jl' :;u'l'CCUduçllo da re- C) houve, partl carla uma de:l;~, es- tem n·a:wf\-,le ."!'to anenas 0..5 clas..'lrs j qUl:l. V, E:XR. muito bem cll.~.:-;e <lnan· 
c\:·lta e ma s drástica. cOU1p!'e.;:~ão de tudcs pl'êV.03 qne pcrmitl'lu avaliar o I nlt'nos -at..,ttttn,,ldUó>, aClUel8..~ que es. (1-.0 ~~ re!er:u a ês,:~ auxll:o ao ma 
despe::.!ls, ~Í'Ul .')er!a de admit:r p?xa I v~II~<? (ta d2,:,·pe ... ~ c:Jrre~.pon::f'1Lt', pc.s~ tào nlls 6,WflJões maia I.>fl.ÜW,5 da ~o .. \ glster-,o e Pfpfessorado priJp8.!'io di 
1.91i'! 11m ae.;,rC-cflO realmente at~,l)1a~ Slb:llt!l-ndo eAlPulut'", o. 11mite da~' [).('d~tdt', qlle SOl!'f"!U o efeito d'_UlO,'OO todo? -!3r0.,"ll, q.lle. p,oded. u' fi, mu.i 
der, bfl.;e ele ~ecupel';lç..t;) das fln,Hl~ €m'ssoeg ql\e enl eODJUnIO y .. o li:1Pún Ida illfluçáo. O' (]He o Exce,entí::':ilmO I ~Q-.'J bllhoes· de cru,ze1ros, por.que J! 
ç:l ~ lHlclOn~ls. l~m q1tuntJ.s dezt!n1\S d~ bllhó-:,s p:La· . SrnlJor Prc'lictcntc dn Repúbllca e.,tl\, ~e c~lcli,la que ~q-1S de l~ezentos ml 
D~::gT<lç~damEli.t(', ... po:'Óln. ~o., bdo ! r~o ela.'i :~:9bj't1 .0 já i&bU.iO o .Gefkil I i-lL.,ndO é .. lnD-só e sintpl~sment.~, I f~l.<:n~l~na,r!of_ ~p'rao ?en~:'l~lados con .. 

odes p,spr:;tos r(J;"jTl,',;-~ tefel'!ao~, QU- I Olç.;\nlenhuIC? corr:gll' os efeitos ctn influcao P01'- e"i",a y:-:"oluç'aQ do Si, P!,-,sldellt.e d, 
tr<J.S há, e ain .. 0. QuttG.q .e anunei~m. Re-tomcmos {) 1'01 dos faJ,}res que, . f.l.lit' 111f~1l2mente enqu<lnto· fi 'infla Hr:l?ub.I1ca. Pergunto etl; o Brasl 

que . H~\Uja,:n q1.-~ais.r~,l1".r esperanç·n. 1l)~S. fium1Çll.'l. de HHH, t-ornHm m,u:4n- : I.~j_o> cuuJ~e Os tlOl:"I).·" dll bem~e&tal' e I ~t~r~l~'d c:mfjç:õe~ ele nssumir l"(;.spon 
Llm:tU!'-~lle,~€-l, aquI". a ar1'ol2.1' al- i coLco Q m;\1.<; €.xUbNunte Pun~i.GS;;. t multo dinheiro tlU'; "lubal'Oe3". re,!~ i r.~nt-:a '" e 1",0 ~lat~, ~U.~!1do se ~n 

gmB oos í;1tOl'es lH:gai,H'üs que levam i fi - O Pres1dente (1:1 Rcpuo.l1ctl " ,C\ e.'e mesmo dinht"iI"o das c:as.$cs I flae5.~ ;I~ l;t~;:; p:n;~!n~ota, er:; l~ 
U plTVf:r qUe o exefC!C.J t:.Jente, de I por deü:'t::W, e}.2VOlI, como, efetlV!1· que e~tão mais I.m'xn.mente sjtuuçi~!> .. ~) 'de V·,a<f)E;~:n '"t;'1 o.', «}1 o, o dl:.:cUl 
bOI) lle 1, 'a 'e·· p"""n,' 'e·u· I"e,,\ 'o P'"'O de,v·'I· cle f·a·'el' "$' . I S ~ J;:.... ,;;.'><1, e,1 1.'.'lQ • ;,el, . ,,1 q. PO( · ..... c:" ":-1, ~', .. ~, {) ~ 1. ' I .... ,'tl, _ n~ , ,'ü,",,'. .~" . '--I : r ~ ;.:1- . c:~-:,ala .so~:a:. enao, vejamos: o I D;-.';ie,ulo elh muJt.o .senso, r'<1-"'.!ito crité 
iEl.) [l1f;l,m1R,s m~ :.llda$, Q!l COlt..-UlV1Cl.lI.'l . s.B..JJntu~ mlJ:l~I!lQS, Fe lo, em lt}" "J. , "a alio do mediCO, _ por exemplo _ e, ['iU, Nilo estamos ... e:rn éuoe~l lle a."'-' 

OH f:ll.l vias de ~e cou:.umrl.1€m, .CUlO 1 Em ccn.sequcnc .... 'l. h0..' Viera, forçüH~-; ,.·"meç';} Cilll1 {) mt.d;co jJü'llce ,,'ou me-I d.,:-tr .:! quem. quer que ·sej!\.· esta-",l~ 
C~l1jUnto lBnç:~ra o Bl'f.\. 11 l,v pe-lilgv ,mtnle, um miJ.lll t'JIUE.nf,U gera... ue n:co - era. em HHS, onze vêze5 o su- em opCca de poupar, de ecànomi~l 
dfl. h,pel',.nílr.çr,o, elo qual )[;1 se a;:ha ! ,salàl':oiõ, do .t\ma.%ona., ao RIO Gl'a!l~ júr.o mín;mo. I O Sr, Pr~lctente da RCpública nã 
nn Llll.ül', . , . Ide do Sul. E, amou ma!-s C€l'l-ameI1- ,HCj8, e' ap:mas quatro vê7.e.o; o .sr::tlá~ I está pensando no Ikasil; e:,t~ pen 

1 .~ O rre,:.denle da Republlc9., por te ha.vel'á, cumo j:í h,avÍa por üntect- I ,:G-minüno, enqn-anta que agora, sel1~ \ S8.1}\'tQ _Em ngrad,.1.l' a magistradqs, 
d;1':l·.~~, Cl<.-tem.1 n.OH o p~gr:m21,Ho .10 I JH.ÇÕO, l:m .s.Ub.~t.aUC.j'll . .senão b. :ut0.1,. Co Cr$ 85,G .. OO.,úO, pa.8.5OlI. a .ser ape~ m~dIC{.h, etc." e um p.?1.triofa. não poc.· 
13:.> m~'s 'de venc:ment:lS, -~ .rr1e,1:et?le HUlntlllto de p~'eços e custo de \';(1<1. :~1é1:-' OIJ.-1S VêZE3 q 5alárib-lUinino. Ü agIr de;:,~R fonnfl. S, Exa, preci.'1'3, per 
a 1963 -- a L tOi..:OS Q.') Pl',e\'dl~ncl~fl~ _.6 -. A Ir::5truçao 21i3 da SUN10::"~: ::;c, p1'~s!dente da RepúQlica p::.'ce,m·,). ':ia, no P·d . ., que vai de 'lwl a Fim', 
- o que, naturalmente, unpl1caI"a nu a.e:"egura sub idios. _ ainda que mlu I e cDlTg1r os m~les da lllflft,çfw, He- portanto, -"eu rumo deve ~"'r outn 
ng,~,:w!lç.v ~os (ie.io.ts ~na Imt-~tu}os [ostenSiVOS"- ao 'cons\JUlo do pecru lllHc: se um __ op1:l'ário qlt~ vlnhr~ ga- O '::R,. MEM DE $Á - Fico e::-; 
e I~a !le-c{l~~dnde dC .. ,lllo,1iOll'$ e. lUls:::oe.s :eo. dO.t.rigO ~.dO papffl de inl.p,e11.}l1 I ,1l.h&n~O ,c~s. ~5.(t:1fI. ,{lO _Vê., éste seu di- tFm.:HH.,;ntc. '.'Oilfor~'\dQ. cúm o apal 
pfI.,a .. .ceD1Je-lc~., ,. redU2ndo sutstanelulmemc o efelw, .1tl~l~_ .. , leduz.do em ~ua c?pacld:lce' t~ fie. V. V'Ht, Senadm' Pedro Ludc 

a, - ~?!.pr~5:fiv~~~ _d~ Repnbl1ca, i.tnt;l!:fh\C':onar:o qUe (I !"'T!"'-' e ,)..;:'_ t[l~::l;;;l~lYil'"n'J.tm~;:1"j.~nte tera que ve~' \ ~'~,cO"q~~ çQin~:de perfei~am('nte cm 
po~ d~",le~o, autol1;;Y~1 q,I',Jt Uniàtl go.t.ol'!-o, 110' Banco do Bra.sil, fttl.:; I e~~.l lcdu"ilo C01.Ig.da, SQIJ.P~r.·::t _de ,,~~ ,ul.;-;:;deraQof'S que vmha exper 
s\.lp~('.men',í'_iõ;;'(' c.; W.'1.cl:."V~n,o~ dos n\a- I camu;ai.,? de expon.i.wno do caté e 10 n;.;.,) pode:: pag<Jr SUl~ lnoradj~) nao po-- denda e lhe dá autOl<dade. 
g·s,u.·ad,os c, do _n~in.jsterio~ pu~1.CQ, e3'" açúc.;1l'. en:seja fi no-JitlCfl J,J1..ine2.1'.j. 1I reI" ~o~pl'ar o t~c:~do fubr1endo pelo O: Seljad'or Antol1jo Jueá fêz sent 
üwutus, ate. U,o-·llmlte c4l eql~lparaçao I '1 _ Noticia a. imprenSa que o ilnctustrja~ ,.e, de ?~{) poder n.em.~mes~ uma pequella casta de pTivilegiucl( 
déle,1J llP-;; _ JIlH,e-"\ e lFOíHlr&uO~s da ,DASP já tem em estüdos um novo TI,o. ad~U1:1l a hhmen.tflçã~ llldl,:,pel1~ f.e lClcupleta com ~ inflacão e que ( 

. Ju~!:ç~, dQi Tn,~a}ho, ~llfln!~ bi.lhÕes I1 r~ajlLti''''p:tento '!.o fl1l:ciGn~l1.smo 9:-! ~~' ~~Hrio ::\; d"Ol;1~a e f~l~'Sl!tll~' J'enl".,fun: gl.'undes sacr!!icados POl:'" ela, são ( 
telo,;n1eS de rrmt.r n:na fn~e.j. fuco Q. Vll e QuI'tal' S~o os JO"na\s que dao I ~i" ',. . J ~ >.;e ldol tta-lntIhactores e oS deserdndos :e is' 
es:a . (l!;:.:i1)tWa ';t' i ' ,." , ., , '. .,' em de Sa: POdem {lIguem conce- ,.L -. . . , I 

:1 _ A'_ d" "cl'"t P'P·d.1 con'.u. Igualmeme, na meCH.')::\. :llQVl-\ber que pessoa ·algul1lH. de,'~ta ReJ'.Hi~ cedO, F por lS~O p.lesmo e qu~ enter 
t d' R,H '~l~)O1" e~~~-~' o l_S. e en mentuçào. dc,'; . .s~;rvldo~'e~ f~cte:'als em blica., milft.l1f'llte _.flS Pl'OfeSsôr". S do do; que um Govêrno trab:1.-}hlsta df 
P;,}' f :t~, 11~a 1 ~ ec.eu ~u o prol das ~eguune.s relvmdlcações: - no~~o 'llnterlaml, .que €f,tão lut.ando i ver.n t!~r, como preacupacao funda 

~:~l~~tC:t,âl.\ taL~,,~~?; ~~~lá~~O vCe~- i a) aumenLQ do- lOO~:r..·a ter vigêncl'a pel~ alfabeUzac8..o do povo bra.'>,lel.! mental e primeira, antes de qualqlH 
te II - -' o ~C,:J'-l'd _ i," I fl. l.l?l.'t.ir de 1" de jan€.im; b) lW'" 1 :'{). ~unhe mer.ês que o :::alár1o-mim~ outra .1'eIorma, estancar a inflaç5.( 
ndunl. e l:~~lln~s~~ eI:"_ modo a ql1fl mês d~ \'enC~n~H;ntos, a p~rtir C!.0 ano j mo?, Pergunto fiO n<;lbre colega se é para. n' aq encontro do bem-estar 
ne'llhulll s~; ~fTõ~n~in)m:b~e .... ~~~ais d1 de! 1963; c) rigorosa eqmpm·aç8.o aos! pos';Hvcl que n. JU3tlça, que tem em ctEL."i nec~ldlldcs dos t.rabulhactores. 
q~le ~ :ar e<:ti 1, P li u'a to vencimentos ll1il1t,n1'~; d) imt·ituição I ~'-C~s :nãos (li> int.eresse,:; das classes Fazendo o que se e.5tá fazenct4 
n.ngt .. l~ ~. d'li~~ra;icl~~~l SU-be%d ~,'j to.mbém em seu lavor, du chamad<\ 1.<"~lpel')O!'{,s, nÃo receba ~lm salãl'io_con- apenas se aumenta desvairadamenl 
n~~l ::ist:~a. Cl: êstes B~a8Is mifhe.~ escal~ móvel d~ &:.I.lári{lS, . , d~~IW ~0m sua ,ca~?ld~de prOf!fS,O~ .o ritmoA.h?-flaci9Uál'iO, De mo-do ql~ 
~\,. de mesh~s de eneino el~mentar I !! ult·!m~ ma,l uraç:o, cumo e s~o:clo, IlhJ ~ f~m ~e sel lnle, ,l.l;dep.enlle~~e, .1 t~l'apeutlca que o, Senador Antãn; 

~~r~;?~1~O me~os. ile 5.000 Cl"uzelNS- ~~~i:l~:7~~i' :'>L;l~~;~~~ ~~l 1;1g\~1~~lt{}5 ~el~~S!~: §ã~a~~~~~n~osal~~~~1~7o.~ :t~:s~ ~~~~a 1~~~111~â~~~ ~à~dI~~~~e~o~l.to ~~~~ 
4 ·T· 3mb,·"" e-r'dccreto o Pr,",· Ide - cruzeil'os o aumento da de;~pel'ia \.~xmo ... sr,. ~rlc'!!ldente ,da RepublI-eO. delrarnente esta sendo em'enenado 

- lU,' , . ., - ,,-. ~t, - dI, . 440 procurou 11111l. st.ral' con ra OS males l,:.', , , . 
à.en~e da R1:púb 'u!a mandou que os' no ... etn~..::t le, o que ~~le~ .. " .zer. e o qne V. Exu, acaba de citar e"u or~an_s~o_. econon1~eo. O PrClnaellt 
('n~enhelros das aute.i'quiÇt.~ e do Mi- ~lUl!l ano .. A q~Hlnt~ ':l:ln?~~~a o m~l~_ t considero ~remédic."I_e n!lo males. Que: do.. R~.ubl1-ca aRalent.e~ell~e faz u; 
nt:;tér~ô da Viaç~o tlve.!:5Cm seus ve!1- t~nte:. d~s? nov.l!:. 9..,pllaÇ"Oç~ do fhI_ ! 1'0 ch-"mar a. atenção do nobte Senn- b~n~f Cl~, quandO na. ~ealld;1.d.e eSl 
clmento.o; equlp~l'fldês aos dos Pro- Clona,llsmo. _. \ dor parfl o .seguinte: mesmo Os eco- p.at.canLo }lm, n1aleflclO. Pa cor 
curadores quê. ÕOffiO; se sabe, C')usti.. .1'':0 orçm-nento atual, nao h:: P.IC· ! nOmbtas ~deptos da inflação _ não uma das maOs e retira c<,!ll1 u,outn 
tuem uma dus. castas p. rivilegiad::Js do V!SU-1? . p::\l'a . qualqtl12l' ete\'açao dos 1 <a inflação galopante qUe inlelizmen"~ 0. Senador Pedro L-udoVlCO dlZ mu 
funcionalismo civil.' nivel.s de. vencnnentos. e Yanta~en" té at!ng'Ünos, mas do SÔpl'O infla cio- tq bem que o pres~dente .só t.em 

Não discuto n~\l .neo-o, Sr. Pl'e~;i-I das seI"ndQ;:'es. tederfllS, n~lu .,und~l 'nál'lo para o desenvolvinmlo nacional preoc.up'a-ção de agradar, dando 
de\ü.?: O senEdo hUlriuno' e social paTa {} 18i.l m{ii:, 'rll~ju- q.ue.l1to se l}1::S I-~ mesmo, êsses economistus conce~ if!1pressfU de que cçutinua zomo car. 
dêstes decretos nem· ainda -me dcte~ A-Cresc~.r. acre~:ce no defl.clf que. mCS- bem, desejam e vêem cOmo indispen- dldnto u· presiQ-êpcia dn República, 
rei en\ ~'Cu -.e.\'..pecto ·<:-Çn~t\ti..\GtQnal, is· \ ~o .co~ o.'> mclh~H'es resu\~1.dOs ima- \ ~{n:e~' o reaju~tó.m.ento periódico dos. Vou pros:-.egulr, mesmo porque 
to é, fIa. .côm~bênçja_Qo :rresidente 19u:ave~s da venna. do caIe. p~<;t:cado, 1·:~larJos profissionaIS, POl:que o salá- Senador Antônio Jucá não está prc 
.(ta República. para assim dispor corqo derx:-ar~ .lopge a Ç!~~ do trilhao, O lU!:!' e~ face do $691'0 mflllcipnário priament~ intere,'{.'iapo no debate: êl 
se não. mais- hOUVes3. e ~oder LeO'tslu:.. desequlhlll'lo de can.ç n €::Q1 ~963, eS- VaI P<':..l depdQ o seu valor e premsa 8. er est.ava. ipLeressndo :'penas em dar 
tivo ~m fp.n~ionanentõ. ...:::> pera~o em _ 32ú ,bilhÓf3. u.1t;'apassou ~o~:'ig!~o.: ~' issõ o que, t~m feito o aparle, .• 

,Mas quero assinalar três ~pontos i o· mmo tl.'iUmo;. o . de 1964 .sera dobrtl ~l. P:! eSlàelli~ P{l_ Repllbhc~, a fim O Sr, Aarão stemhruch - V. ExS 
dign-os de ~'gpech1,.l -reglstró: - 1 ~o - V",ra o h'ilhâo;-se as ~o1sas con" to:' ~vltn~ o <:ros ~ ~m 9.11e p~ssam(J~ est.á falando pal'~ o Senadol 

a) se é jl\sto e conveniente me1h-o_1tmuurcrn como se prenunciam. Õ 1 ~O_f/~Sl a almonm s.omal que O SR, 'l\1EM DE SA' - E clan 
Ta.r a situação' dos magistrados,,,, pl'o- 8 - Por últin~Q, . nt? _ elenco dos ra e~, -u amQs. Mas, tendo eu recebido um apart~ 
motores e profess-ôres prilnários d~ ll1mls -fados, a l~l.shtU1Çfl.O 00- esqala O SR. MEM DE SA - Asradeco pensei que o aparteante estava in 

" E8tnoos _e. MunícípitlS, nito _derla ·~u,ü. l11óve! dos saUmos, .pura. JEl, qual ü ~ ~dlscurS{) do eminente Senador, E' t.e-fe,".');1d'O no debate. (Lê:) 
ille'nt~~ jU8to .IW-ll!'idfl'ar a dos demais ~l'esldente da RepúQlica enviou men .. ll).~.e:eesal1te, .n~*r registrado, porque Continuo. Sr. 'Presidente: . 
s~ryi~ores dos m~smos. Etados e Mu~ &lgem, à. çâl~ara,:~sta já: aprovou l~all'aO_nO D!~no dO.,Conrtresso, l!ldo fi. Não é êste o momepto ge debate1 
nWIP10:5? PQrque exclulf. d1? ,beneficio. e.m ptunrell~ .• dJ~cl!SS.a.9 _um substi!::n- :d.0, ~odojs dlScursO&. ,o meu, pum aqui. a. :\paixoná-pte questíl.o. Ad:ar 
M polIcias lqcais, o maglsterlo seCun- t1vol e hgura. :n0 programfi .. da. Fren .. entlddo',l! O: do noble colega. rnunl tal'ei apenas que a escala môve 
dálio, OS técnicos·e os burocratas? te Amp1tl. do Pro! ... ~a·ntiago Dantas -SentI o tltametralment.-e ?~to. EVi-j conY~ntnente :·em situação de e~tab: 
Dilutra paI'te, fie 'os engenheiros. d!l~ e eptra as Ieclamaçõf\"i mais veemen- g~rtteI!l_ente, não há EOSslbllIdade de lidade de preços (qunndo pode a1 
autarquias federaur e do Mini-~tério te,,,> dos _sindicatQs, do funclonoalis!1\o dl~ICu&',ao'lt porque Si X~., tfomo 111é- I servir como freio antinflacionirio: 
da Viação mere.,cel~ equip.aração aQ-s e jlté, 1:16"10 que se,. ~uve dizer. de mui- m~~'ten~~u~o ~'}~o co~~a~eu ea exa.ta--I em conjuntura oomo fi noj'S<l será 

...- Procur~rlDre.9, nf!.) são mel'ecerl.u1'es de tos, parlamentares.. ~'ar o mal~ ,~u Oll'e para agr{l.'· meu ver, o últ,:mo empurrão pal'a ~( 
mel!"l0l'1.~- ~enlen~~!1te QS -ll1~Q~cO$ •. os Não 6 êste {) momento de debater • .. . I atirar na vora~et11 da hipel'inflaçàc 
-agrQl~01p~, os ÍJ,.:HCO;;. _ ~ q~llmHmS, ~ aqui a apaixonal}te' quesli\õ. Adian~ I O Sr. ft,nto1ll0 Juca. ~ Quena cha- [<·'1tre outra" c{Jfú;r:qüências, terá : 
'Vete1'matlQ~ e demals-uwnlco5 de n1~ t '! . 1 ó . I mar. a Eltonção do ·noble SenadO!' que de fOl'!,"i' D. Un:"o a <;ocorr~r tod-os ( 
vel-univel'i~hÍ-l'io do serviço público? _ me 'rl'l'e

t
nas, que!t a esã~~caâ' m~ .... ~,~ ,'a homeo-patla existe: co~no similia S1~ Estado~Cle ~'~l,,:'~"n;'~:' do Bra~ll p~\l' 

. b) o Presidente da- República tomou ~. nvel en e. em s uaç -.o e eSw.vl- milibus c.ur. antur, a /emPêutica dos ;-;,!.. "~-:;'" ~ _ ~ .-
aqu'elas deol.<'ões sob stla exclusiva lldage ..;.de •. preços, (qua~~do P?de ~té seme14antes. . que ~ seus fmll:.,J:1l\ •• O~ nao monaI 
~'~pon5l\Qilidi\de Elem, audiência do servir c.olll.o, freIO antll~fla.clOnárlO). . _ . . de lOJ,"Ue. . . 

. .. . ,'" . cl em conjuntura. como a nossa. será e. O SR. MEM DE SA - Provai'el- Realmente, agora. vai-Se conced~ 
'COngless.o

1
· ou, .'içmp]}Tó

I 
se p~-o ~nat meu ver o úbt1mo cmpur.l'ão pO,ra \raente' o SI', p.l.'e.')jrtent.e da Repúbli_ nOvo aumehio de venc:mentos a 

no Brasl, que o. ar an1811 o <;; o ., - 1 C(\ está adotando um processo misto· f . I' Adotada a e~ca]a ,é 
grande .l:e.\'.ponsável pelo .. d~e{}ui1ibrig 11Q,S ~ atil'~r ,na. .vOl'f\gern da- h~p'er-. n- o princípio similia simillbus curantur' unclf;ma lS~10.. . .,.::0" :r " 
orçarHe1ltárlo -e, _ conseqUent.eme.nte, JJS9flJ).. 'Eltltre outra..<; ~on.<;equenClru;'fe o prinoípio alopático das dose C3-! vaI, o funcl~onalIsmo fedeu~: paLsan 
pel~ UlQ. p~<;ã,-Q finf\nceira. Ainda. tem.6. de forçar .. a Unlao ~ s~orr~1' vaIares. . oS a ter, de tre~ .em três meses, aumen 
as~hn. se t-nrnou· (1.' afirma.r, pqr oca·- i;-odoo:: Os Estados - e . M~lm~il?los :to o Sr, c Pedro I.ltdovieo _ Pennite tos SUb3tanC-\a~3. , .. = 

sião ua úH,in){j, lei de meIos que- a Se ... :arasU M4'a que Seus !unclOnaJ.'IOs nao V. EX-a,- um aplarte?' , Como 0$ Egta~os e Os MUUIClp_C 
;phor João' o-oulf\rt ·se recusoe a, prQ. morram de tome.. .. _", . o SR. MEM: DE SA _ Com muito poderIam eptren.·ar e~a conjuntu~ 
mulgar como par~ caracteri:aar sua O Sr. António Juca ~ermLt-e V. prazel', para. também ,collcedelem aos se\.: 
inocênctfl nos mal~! que delal aclíri- Exa. UUl Rp~rte? !asselltl1n.ellto do O Sr,. Pedro tudQviCO -_ ·~tou (te servidtues vantage~s semelhantes? 
riam, Pois bem. ej& acima l'tl~ona'J' orcufoJ') - Os psendQS nlal€S que o plruw acôrd-Q com M DRh\.vras de y, O Sr. Aarão ste~nbr11:,ch - ~ Go 
da~ meji~.~ que, 'inteiiamtn,~ .. re- .11O?re S_e:n.ado_f vem a,l)OntAndo &U ~a. em tó'l:M dos últi.:m06 MOA d-o vêl'no eertamente também terIa _ q\l' 
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propor uma escala móvel para aten~ lOS,.. Aartlo StehtbruclJ. - Não I c(lllc~ito P:·€'Slde.hClnll e IlHn se p'H1e o Sr. Aw.,;[fo Viana - Go.3t:1l'h de 
oer {lS magistJ"actns e professorel:>. lcgiUmas, ilcgitímas. ip"omover a prineipaI deIa.~ sem au- lê-b ouvieto. Gestar-:? qt.:~ V. I~xl .• 

O SR., MEM DE SA _ Exato O SR.. ME1\1: DE: SÁ - SUo fIlhas 1 i'es h,:1,Vel'-Se dom,llado a inflarão c que C um eeotlú\hiHa l'C_~!l",:til:::O .: H'S" 
COm a C'fcnla ll1óv{'l, hnn'ndo' a11- i leg~ mas porque só dela ê qUe lm,s- . rennldo os rectu'sos indi,·pçn.~á .... eis. r>t'_tú~'el, hO~ m~· e'-'c como <HJJl1 que 

~~~:nj.(} nos preros ~Ios g~l1t'ros, l1a\"c- cem. , ,_ ' O e todo de f'spnJto q\le de- elevo a mi1,u'uo srlla d .. lld,i Im ri a f'i.ll"ule. 

:\ aUl11euto Il<l;:, lHV{'IS Salarli\lS e dei V. Exa., noble Senaaor Aarao torna lmpC\<:Hvrl q1Ifllq\lE'l' otnl1hmO "E' pc... rei t.' .-"1 dC"U;1 ml,~d .tl:l,l'€n-
',cnCllnentos do,os JUl1C ollalios púf}ll_ Ste1nbl'uch, nf~O seI clue iuade tew. O 81'. João GGulurt, Xlra se -:flflnt"r le. Ilt';;~C P.\I.'> , Como o.) p~·.f'u.· Hão 
cos f12delalS, ~ntao os E:'!t,do..; e os mos se tlvr,se a \111uha ou plmomo uêle e.,força.o;;r;; pOI dnOlon trai qu'" Ulll,l.;>U.l~ 
~~~~ll:ce~~sI0eSrrtllrla,oO l'o(rlClldo acomtla-jl ~a Blllmhja'dlenj'g"41J.r-se-u1 da sItuação não'ha cCmo "arrJ,Stal ~ vEcn{Pl' a 1:11= O SR. :l:K\l DI!: SA _ :':ÜJ 1j.'ar1a. 

• u • ou leal' um etn 81- 'lO ra~l e J n 1946. Não ha\' a ddl Para t:!l)lHpl'O,al' a tese l111'.tICl- ""'d' elo o' fi'(,li ·'·~Ill ·ot ... ·, cr·à ,-lU. 
HIHcao de ml"Cl'la ou f t 1 t ~.so Q' n lo t d "" \ •. .L,.. . '-,,~ . .. .'. ..., ,a a mell e, o . nll ( o" plCÇOS en em o. ta, que o ab oh'e de CUtP.as e 1'(' p'lll· o.-ível. 
(TO\e!nO Fedmal tl'na tl'C a toelOS I cel'ta. ebtublltdadc, mesmo l'ellltn-'ft, a abll1dadt'!i e que df'p~l~ de Ploclf1.- p 
"Ü"'onel, como Já t:Ol11cl,'Ou a faZer e"'pecul~lção e a gantinclu não se de- l~atio e ca'ntado ~ Pl.'n;'T!lpn,'1 C}- \ O Sr. l'r:r1JO l.1ttlotfeo - ~~O~jrc Se
pt~~ d'?ten,llltl.td&s cla<'::i!::s, com ex~!.senvol\'e. Não qUCIQ con.stl'Ullgel De- .no ( Alcorú~ de seu govÉ'lno e ti al- 11:1.101 lij"ln LI!; o.i.. V. l:.::{\ ,pc.'n1;lC 
cll,MlO de Oltt, 'IS c, ent:1o núo have-I nhum colt'ga, mas pel'guntarla qual I vacão nuclOU'11 I.Ul('Oll-ú J;t;; \1, l '!h ..... l~: d.~J P', '~.ü o j,U.:U'C ...,. ~:>. ,':'1 Au ... 
1la Illaqu.nn lmple~om que acotn_ de JlO':', SPI1do COltlCicümte na SitUa- CUi'l um SU;P;lO c\" ultv.) E 'e ,1 •. 0 \ 8.n'1'/ 
~l~~I;:~.~::e o ritmo l'(~clamado pelas çao que V. rxa. c.tou, d~ \'cndedo- 'jUll':o's!"-ou e111 pôr 110 ~hão () ';.t'l1l~t.O O SR. MFM DJ<'; ~A _._ Com ~'l'::,n-

MmC-', , jlCti de f03U1ch'o ou de qualquel OU~ Sa:AA'2.0 Dantas que c UH'a, III ('n'-,\- aoS' .:.aUsbçac. 
""'1 ~ alalUw.l1t,e pOI'cm, dD que o tlO plOduto, não se favOrecel'H\ de I tUl11t'lllf', Cf meltndo a lo.\,e-'a rle re~ 

~i1·~·f~·uent{) que ora c}tponho, se-\um8. situação ptopic.u a ganhar :rrtui).,lvelnr, pl'H(!cllmcntE', c'mo ~c p:xle "- O Sr. l·(!uio J>ll!!lll1:,O - O nobre 
ti r s SCI,ludorr::-, paH'ce-me o eAa- di1lh~llo. 1:::(' deve S,ll\<2ar as tUHHH.<\' b tl.~ilel- ~t'll<ll.,(,i' Athel,u V1J11.l1LÍ<:'lIH- c a ln. 

f) de e~~lllto ~lcJll:nal1re.no Gov(!r-I OSr. A01ãu Steinl.nuch _ C1C!O ra .. , unt,,,- {las l'?l-l}I'IlHI." T~l1\h:m ... 1.' dl tI·.·!',: o tLmpJ d~ Pç ',,) tI. Não 
110 O Pl('5 dC1he d.t Republlcn aSIlU- que ncs:;a s ttmçáo V EX':t 5C1Hl um' i (:Olof Cllrvalho Pinto fu llllJrldo ;10:'- p:..':'.: n~\·"l' í'u.lIpd. .• Ç.I J el1,.~ :1. h.wa ... 
n:[1 uttLu.dcs contradltõl'ms em tuce exccca~. > • <. "Ilue "amcúçfl.\'R" l'{'l\l':l1 1"\1n1 p.o'- , L'CO {1.: c:\ 1') .. 1 C~:ll II que u P~l., atual. 
da. Infinç8o. De um lado le-nClde na O·SH :;\iEM DE SÃ _ Não se' ,,'.1, se t!yesse o alllpi\tO do P.'c ,den'r n~!. _ ,1d,\',C'.,,\ ~u,\lido o P.2 :den-
.. e::.enc,tn acm l11ua.gpm,lpol'que nunca me vi na coiltinO"Gne1a 'I SI', 1e'5.Ue-nfe. &to. t>lH.l110C:1 a ,1~ e el {) ar~<,'-i UC1X0l1 o J\'elno •. l11:l1S do que d·· 't· .' , ., p" . 1 r· lu' 'Ir \' 1 O 

~lll ,:e7.e..<; compr<!v~da:.nellte f;::l.lNl. de' Inus lembl'o-me do conselho do'" pad:'c t?:~r que o no&>o nnHl.t~Ul"(,l'lllH'njo. 1:0- leIl ~~o !.o'n hl !J, u b,th.nç:<\ c~',nel'clal 
dlpOI ql;e pruvidel1ClHs snperLc1ais I qUe era Ineu dll'et.or espiritual: " _lll!lCO e. a C0USOL~1:\Ç.a.o- .drm(J{'~ut:C.l. ~ tl'oU p,',J. .... 1 'l1O'nl(' (qUdl.Jt;\L.,I, lUI
~~ml), pVl ehe~llplG. em [HvoI' (to cal-I::ie queres evitar o peêado, foge da do Bm'>.l Ir-l'H!l.llJ JP1!lflVeI,S 'lua .s(j\,,:,! ri;\ ú11,',,,fI,,> no mOIltu \k d" ~ll'CE'n-
ç~~~J.p do tt>.culo popular ou do livro 'enta'::1O" 11·"ntaH"r_:; r.le p,fllpc pu.nu·a [11 ,n:j.I.~ th f' einql1,:nla mi.,IQCS de dlllare!:l. 
dHH.\tICO 1·eallzanl0 O m lagre de im-' l ç, . tll:r,(,e,<:, Goro o \l.~O dene 11:l:·b:t.1H'c'), .'0;n o cú:nu1o ti d2zoito e \lJ.llU~ cru-
pedir u maJon-l\!au do cu' t n de vida I PI'o.,;::; ~ Sr. Pl'csidcnte: j lodos potlClno.s c10rm l' ~l·anq'lilo.· •. ' .1";::': pol' tió.1dr. Po. t,uuo, ,)qH~rf\ cpo~ 
deCbl'lC!llc de Um aumento t~'e cem I 11a s alUllllullie do qlle o nl'tClu- OIl'-llleS-f1 q' • ..! iaml)Plll elt nH:) tlH ,:.1, ;1. 5'lu"çft.' era folgadn do pont.o 
POI cento de s~II,hlO , i tn"nto ma expo to, 81'S Senndol'es, ,u'lE:'c<:.'10 de ~olpe milItar tIpn 1[137 Je \'b~a Lna,nceiro e n.1o pode as;dm 

O Sr Pcdr . ,I pUl'eCe-ll1e o e.'ilac1o de es.t1ilJt.o dortll- un5, 1054, ,1055 O ml'do Q1IC me d'}- ('t' compdl·ac!" COm a atual ou á de 
V Exu' ll~al~ Llldo\,~~ ') PellTIlte Inante no govêrnõ, O Presldente da mina é () da con\'ul~fto .,neml, f::hu 0](1 d .. :', (\,1[,2' 0,1 treze [lno.3 p.l-'I',\[i-,·~. A 

, " , tua UP,HlC. H.epulJ!rcu assunle atltudes cCntt'adl~ 1\'!ltament() Il1OlWt'\1'10 e tiO (',\,tn ti'> "~la"·,() c1r. r,~~OHt é tl"Cm,nd.l, Ó an-
O SR. A'IEM lJE SA _ POIS nüo. itórias rm face da inflaçáo. De um.-l vida insuportável. Não tCtlH',mn :-01- ~l1~':U,',I, \~ pCrl;;~!:><l", 
O SI". pcclro LuàoViCO _ 1>:.$se .s,a- i parte, reincide 11(. mais do que desa~ pe milit" , t.emo co ~n muiÍo p'Ol" O SH, ME!' .. I Di:: SA E' , 

lál'io-mtnill1o decJ'el,url.1J provocou crcditRda miragem) mil iêze.<5 coiU~ D:J melo tl'ilhlio de tl(lIk:t, ~m_ 63 H'C· slv.J. -- , explo-
UIllt1 alta de p'l'eços tl'il:.~a dias antes pro-vadamentt:: fal00., de supor que luO::. aO tt'ilhãr) oU ao.; tl'.llhoC'o;; em 
dt' sua vigenc.H, e de maneira USSOln- pl'ovirlênc as superficiais, eu f:.ivol' 64. Em 1DGO emitím(.'~ HH:';iJ Cf'1it;·:l~ tJ ,)'1', Pedro Ludottco 
brasa. TôdH!> as mercadoriAS su!..mm do calçlldo c tecido de tipo popular .ie bilhões de cruzeIrO,.; em .9~1, pllbiLl, ti:t uem V, Exa, 
de CUl-ito ele ·lrma aUL1II'c!a.,. ou ú, o livro. didático e do.:; remédios, mais de uma. celltf:'na,: em 1963. crr-

é ex" 

o r G 'quaho o SI', A11rcllo Fiema o Sr AaruO Sleinbrucl\ _ 1'0\"'0 l"ca,lz:uâ.o o milagre de, impedir a ca· de dnn. s.; em 19 3, qna,-,p • ",,' . " t nl" lU :!i:~f::HdQ que nGo é, 
Não estou 

ganância. 1l1"Joraçao CIo custo de VIda, dec{)l'~ No cxerCIC\O correu~, q~"l .. ;, Bel, . 
O Sr. pedm Ludoz:ico _ ". não r~nte do aumento de 100% nos salá- depOis. de entrarem ('1': vIg:or_ O~ fJ.t~.'i 

só os gêneros alimentícios como, tmn. ~'!Os. Isto e, Ctn verdade, algo ~Im e medtda.'> Que a~ontel, :ourctl,l,dO? d -
tlém l'l'm(>dios e outros pl'tldút.os -':Omo pretender curar tumor malIgnQ pOIs da c.o;cala moveI ~c.-:; ."mlml~ . 
Houve ganância, co1110 bem d!~:;e ~ cOm pomada do bnsJicüo. Mas, de O Gener.RI do golpe .1. ~Ist~, nu?,. ~s-
l\our(' colega. E o Sr. Pl·e:-.idenle da outra.. parte, sll~t:nt.a que nada. .se po- tá no Exercito. cha.ma-~e ll1f19.\f8.0, 

Repúblic~ núo tem coragem de eu- de ,faz:e!'. de efl~ientej ~al:a c,ombutc1" O Sr, AUI·élio vilma _ Permite V. 
frentar eS5es tubatões núo tem co- a mflaçao, enquanto ple\alet;erem <lS E' um aparte? 
mg·em de enfrentar 0'"' pr~dutores os decant,a?as "estruturas aJ'~o.J.c.as,j da 'XR. . 
1ntel"tnediarios. De n~uneira que' de e?CllOmla b~·Uileira. Descobrlll~se a O SR, ME'M DE SA 
llada adinntn êsse umnento do suJA- f~l'muIa maIS ~ómúda e solel'te para prazer, 

Com muito 

l'io~mínimo. Cscoltder mcapacidade governa- A .. 1'· _ No impor-
mental. O Governo não tem a mint- O Sr, 1l1'clw talla 

O SR. MEM DE SA - A histór a ma culpa. na búlaçâo, nem coisa, al~ tante rromlUciamento de V l!.'xd· eslá. tão repetida quc é incrível se J'UllH:t pude faze-r contra ela" pOl'qlle gostaríamos de ou.:il' a. opini~o e 
contlnu(' rcmddindo na 1l1bma to- lôda ela, mais tnd0i3 (5 males e des,. como, a 13eU ver, sel'lrt. detida n 1Uf1a~ 
le!"\Ja. sraças da N"ação re.~ultam dIreta. e ção 110 Brasll, num pel'Í<Jdo de govêl'-

O SI', A({l'âo Ste~nbruch - AcUan- lllcocrclvelmente, ou dos "capitaIS ho. Desde qUe me entendo como gen~ 
tu 1'ia. nobre Senador, e vou ilustrar espOliati.,osH e~trangeil'os, ou das es~ te, desde que leio, ouço ~s!as mestnas 
a lllml18. afirmEltivCl com um exemplo trutur8..'l nrcn:cas, Consoante a tese, critica.') ao Govêrno. cntlCuva"-se o 
úo f;.tto ocorrido na antiga CapHal da o Canadá deveria sel' o país da mais GOVêl'110 de 'Pedro 11. O libelo acutia.
R~·'l~ú!Jlir;a. P<ol' oc!U,ão da greve a!ucinada inflação ,do mundo, pOis tório de Ruy, ê qualquer coisa de 1m· 
Que ecludill entre o pe.%oal do g'ás, cerca de 6C"% de ,suas indúst.l'ias per- pt'essIonante; depois, o GOVC1'lIO do 
fif.'ou a Cidade do R.io de Janeiro. tencem a capital est.rallge:ro e, sob prImeiro l"iepublicano Ma1'echu.} Dco
.seul gá~, A população que dêle de- ° p1'is'lJa da,,> estruturas, iodos os pai- daro até a data pl'eaente. Nâo acha 
penrlin acorreu UO!, l2''StnlJelecinlento3 ~e.5 da Amél'ica do sul, da Afl"ica e V, Exa. que o maio!' culplldo é o ;ru· 
cOnlf)rciais para tldquir.il' fogareiros. da ÁSia dCvel'iam estar a braço,s cOm po dirigente, do Pais, desde épocad, -
Num slmpIas fognl'riro, ve-udiçlo na Jllflaçõ~ como a. nossa, Não tl porém, dil'ic. - lmernorlais? Nós mesmo!! -/;0· 
vésperA do hlÍcio (la p;l'p.ve por Cr$ ,. o que se vê; antes, o cont.rário disto mos çull'Jtl.dos pelo défiCIt tão alto com 
350·00 uu Cr$ 400,00, pH!:.f'OU a .scr é o Jue se verlfica-, E pal,'a citar um que "e defronta a ,Na;;ãO brasileirll de 
adquil'_do por Cl''> 2,000,00. Perglmto ex~mplo, lel11bl'al'ei que o Chile, de- cêl'cU. de melo tl'11hao de cruzalro::-, 
a V. F;xu. e à Casa: que fator de .. p01S de abamlonur a escala môvel da;O aUIn(mto que o fUncionalismo teve 
terminou a alta u não ser a ine8cru- salál':o.<; ::jue elevou a t'::IXa de avilt~,. 'há pour.o tempo teve-Q numa propor
rulosidtwe e a ganância de certos ou ment(J de I'Hrt- moeda a BO% ao ano, lçãa maior, Nós mE'smos lhe d~mos. 
da qua~e totalidade dO::i comcl'cian- tal como já ocCne ent.re nó..<;, ainciio "Agora vem o nôv!> aumento. ~~J 11 uma 
t.es? Ne!lh .. un fator influiu pat'a que ant.e.<; da. instituição do salário móvel nota, 110 I<Oo1'1'e1o da Manha ",. 
o preço do fog-areiro Mthi<;se repenti- -. o Chile conseguiu deter e l'epnnlir O SR. !vIEM: DE SÃ _ Em tôda a 
llUitilenle. Náo houve Ulllnentu ,do fi. .mflêlçào:redll?índo~a a indices per- Impre-nsa. 
k>ali' ,.o-mínimo llJm r-cinvindic:ação fe'tlllY.€'nte razoáveis. 
dp !Jumento saiarial da clu~e a que Mas aflui o problema está sendo 
pertenci o Empregado do estobelec.- pôsto ('lU têrmos que seriam cômicos 
llH'llto que vendia a mel'cadorlfl, Tive "'e não fôssem tl'f;gicos: _ para jugu
de para minha ca~a., adquil'ir, dois lar a inflação, indo às suas catlSas re~ 
fogareiros e o próprio empregado da matas. necessário é, .:tnLes, reforMar 
i:l'ma vendedora, int.erpelado, l'e:;pOn~ 11..<; Cf;trutUl'ns, sobretudo a agl'árIa. 
dei!: "Realment.e, vendemos a Cr$ ,. \>Tas, cOmo jã, tantas vêzes tenho di-
4C:1,ilO. Agora o nrcço é Cl'$ 2.000,00. l-O, ~.';pecialm('nie a. reforma ngl'ália 
.Aí e"tá uma fila imensa de compra- P ie lenga. maturação, só frutifica. aO 
dorc.::. Se o Senhor n:1O comprar. longo rie d(>cnd% c reclama investi
outro,.; o furão". . me-ntos.mac!çOO, recurSOs técnicos, ti-

O SR. MEM DE SA - V. Exa, ,nance·ro~ e elem:mto humano abun
te'n ra·'3.o: a cianâncio (' a ine.s('rllpu~ :I:lnnt~. Então, nem se combate a tn.· 
1m·idade são fi.lhas le;Iitlmas da in- ,fJ!>cno porque a condiçãC' prel,iminal' 
flacüo, está lla efetiW\-Ção da.<> rctornlas <ll'o) 

o SI', 4urélio Viana _ ••• do Ga· 
binete do Ministro da Guerra, con" 
sldel'~mdo que os cálculos que t:ic .:!n~ 
contram. na Câmara dos Deplttados 
já não mais satisfazem, em vista do 
saIário-m1nitno, há pouco decretado 
pelo Chefe do Executivo. Hnven\, den
tro de poucos dias. \Una o:mfel'ência 
de Governadores, na Bahia; vão élrs 
oro-pOr medidas efetivas de auxílio da 
União (i08 Estados. A U11ião não vai 
emitir, se tem de auxilIar? 

O SR. lVlEM" .DE SA - V. Exa, 
não ouviu o comê~o de meu discur
so. 

o tiR, Mh:.:\'I DE SA E' exata. 
,m'tI e o qUe queria thzel' em l'e.spos. 
ta ao em !t\?11te tierUd01' Aurélio Vi
iU~a: há Inf'ilu;ão ~ inflnção. Pi·ell .. 
l1l1l\álTüL'nte, a Infla,:ão é um fellôme

!no maIs u-U menos lúJi\'e-l'sal e permll" 
'llcnte, 

Se. ,,~ lOtnílt'em Os níveis de Vida e 
o~ ll!V:'l:, de Pl"~ÇOS da Europa nooS úl
timos Cll1C", ,:;('IS ou set.e séculos ve .. 
"ificar-oSe .. ã que ft teHd~!ldu é se~npre 
de, a.tlluenio. De HlOclo que êSf-ic fe. 
nõ!neno cxlste em lôda parte, E' sem_ 
pre ~ um ,~.<:peclI'Ú diante dos gover
nan.E'S ::'E'l'IOS e compenetl'ado.'>. Atual. 
nH'. te, pOl' exemplo, na Alemanha na 
França e mrsmo lIOS Estados Unidos 
há preocupação constante eOtn a ele~ 
Yaç~o dos ~íVl:!is ele vida. Mas· a eJe ... 
V~ÇHO que la OCOl're e que tanto preo
c\,~a, e em t-6l'110 de dois ou dois e 
m~lo por crnto [te ano. Quando che
~a fi, ê!l.'le limite, apavor _ 013 govel'" 
nantes, E as inflações, lá, são decol''' 
l"~nt-es de f~l1ôn~enos esh'lt:lmente ecO .. 
nomleos, nuo fmance11'OS nem gOV"I'-
namentnls, I. 

o Sr, Jo.~é Ermiria _ Permite V. 
F,xa., Um apute? {A~11Icnto do 
orad~,r) - De fa to, a inflação na 
BrasL, é a segunda do mundo S'· 
~~re . . o o . pll.,1011 a Indonpsla,. COm 1J70. en 

qU3nto o, Bra.'lil E'~!á na ba<;e de &50. 
o que da qlla,~e 60':T, ao ano. Num 
~af.s cOI?O o 110..<>50, em que rt produ
ção egncola é pequena em l'clúção ao 
aumento de OO~:)\1l8~A.O, pois a América 
Lat1ll~~ e R Afl"iCil- SUO 0'1 únicos conti
~en>tes e;n que fi produção agl'lcola. 
.;,,,ta agu:m do cl'rsri!11eni:{) da ponula .. 

c:o .. de "armO. n exIstir uma diminui .. 
e, o da PI'Odução agrícola _ por mo .. 
tIVOR que devem ser, realmen' es .. 
h,lda-cio.<:, o que pretendo fazer 11a' pró .. 
Xlma !;emann - num pais como 
no."·"o SÓ.hR duns soluçõe-s para o com~ 
~f!tf' à mfJ~ç.ã.o: a pr'itneira, quando 
1 e t-f'l11 ~llflrlentf'." alhnrntos co)C'cá .... 
os ~aR cldn.,de::: principais, para evitar 
, e. ,"'!'1,,"0 de preco,. AI era iR ri 
rfll'8. De., mN)().'! I'edu-,:ina. f<'to ~ U1" 

blema da Govê-l'no, não há dúv~d 



" "-

~~40~B~~S::;e;"xt~a;;:. f~e'::,,,;;a,..;2~S~~-=,-,,, ..... ....;;O;,;.IA;,;.-R;,;.I;.;;.O 00 CONCR ESSO :N ACIONA L x', (~S;::e~ç~ão;:,.;I;.:I):,..,. ____ ~...;.F,;"ev..;e.;.re,;"ir;,;o~d=e =1=9=6=4~ 
incidiU em aumentos de ~missões. De- tftmbélu 'as gratldes massas acompa·lizáçã.'o, ccncede ~ alguns; }r~ Ela,' 

~~~;açi'1 SO~~~ã~'e~U~l~lH>.~al1~f~~;~~ aP~;~ sejo lembrar que, quando o preSidrf~.- n.h~m o sacdrifíC~O., tna f.ase. de ran-j'es.C:I:: a~~úc~O~u!~~~r~~~l~~~i~s~~e?U:O. 
1 

t geral te G"'túlio Varrras voltou ao Go'V",r- .slçao, para epols odos _.<,-ere~ ,avo- L - • P"' ~~. h 
mo ano fazendo conge amen o no d~U ao Bra.%l em 1951 e 1952. os "ecidos com os frutos.dêsse tra.t-ame.n- :J.ue. se proces:>t ~o d a~ m;to, a_ 

, ~~o""P~~~~;s e n~~l:r~~s'c!~~of:;ha~Çi~f~~:, doí.s últimos e~e~cíCio.s' de· superávIt to, que é heróico' mas que é o únICO ~;l'a à~mSb~'~~O enre;Oh~et· :~~s ~:O;l~: 
'L ....!-' h lh orcamentário Veja V. Exa. que sou po~síve1. -!-' z , . '. ... V 
(ão . ..Ass1m, nos resta aqui tra ..... a ar,. .: lT . t \ Concedo a .... ·ora o· a.parte- ao nobre .nas~ em quatro ou ClllCO anos, • 

flílo Seuado, para ajudar o pre:'lden~e um advel'sarlO po 1·ICO lsen o. ,Senador Ant~lllO JucA. &x,a. veio apresentando o probl.ema. 
,(ia República a sair desta sltuaç~o O Sr. pedro Lndovic.o - Leal., O Sr. Ant~nto Jucá ~ Queria cha- late o .mon:en~ presente, e eu vm~a. 
',üncil, cuja solução nenhum de nos O SR. MEM DE Sa ~- Devo. re- :m\r a at-ençao do douto e nobre se~ conclmndo. sao ~os. cul~des, pe_,o 
pode divisar, no momento. conhecer o esfôrço que êle fez. Mas a nndor para o seguinte: a cura da in~ Sem~.dor Mero de Sa, !nclus1,ve. o Pre .. 

O SR. ME;.M" DE SÁ - Agradecido. iní'lação é uma bola de neve: vai au- 'fiação na. Alemanha·não se. pn}cessou sident-e Dutra, que .nao reslstlU. Nos 
(\Teu continuar a respoota que estava mentando e adquirindo ritmo cada :ie~sa maljeira, '" dois ",nos, em que houve 8'\.1.1Je-r<L1?t fl. 
ten1:anào dar ao eminente colega Sleõ vez mais violento. Se V. Exa. acom-

I
I O'SR_ MEM DE SA - Hem? . J:rçamentaLo, eu me l?ergunto a mIm 

;nadar Aurélio·Viana. . panhar êsse ritmo, verá que foi a par- O Sr,. A.ntônio Jucá -.EXat'lmentê: m.esmo, a situação do povo brasilei-
Dizia eu- que há uma tendência til' de 1956 que êle começou a ser ver- N::o foi uma. terapêutica médica: ro melhoro.u? Os operários paS3araOl. 

'Jtll:i~ ersal; na generalidade dos países dadeiramente alarmante. 1 :oi uma terapêutica cirúrgica, comO lnelhor? 
:8. ll1fIaçao decorre de fatôres ligr..dos Ainda para ser justo, e l'eSponden- .II V' EXa. bem acentuou, proc~.so~-:.;e .~ SR. MEM DE SA - Ah, o pIO .. 
diretamente à economia, sobret.udo à do a outra ptrgunta, sóbre qU(l.l o numa neite. Na vés·pera, as fabncas blema é outro! _. 
prc::.são da procura, em consequência remédio, qual a fórmula (lue corrigirá ! estaVfl.~ parad,as, OS operál'ios sem O Sr. Aurélio Viana -. ~ao:~ um e 
de uma .sé~'ie de fatore_, sõbre Uí11a a inDação, devo declarar que houve 12111pregO, os fornos apagados, as cha- fruto do outro! Se é a mflaçao ~,-~a 
ca;3.c.àade produtiva que chega ao li~ um momento em que o 81'. Juscelino mmés ;:.'em fumo. Houve então um \c'ausa a infelicidade do povo e a m .. 
mi~:;; do p:ano emprêgo. Esta a ex- Kubitsch.ek. no seu .:ovêr:t1o, p2TISOU I'.~O cirú.rglCO, nót~lrnc, e c?m, aneste- quietação !:mcia}, então, não h~ve1(':(J 
)J!:c:-tç.10 qele 03 e;::ononiist...qs dão. em dommar a inflaçao e recorreu a H\, Ane.stena, snn. do doia!. o stl- mflacão .haverIa paz soc aI e fel.cl-

-. ;.;ro B,asil, porém, qll,e é o' caso que um homem ce~·to, ao Sr, Lucas Lopes, ~ port-e americano. No outr,o. dia tudo dade: ' 
!lO.> interê!'ls:l, quanio- o colega fala que e!aboroLl um p~ano de contenção \estava eOi ··f· o:. o~ cperanos vo:t~- EM DE SA _ Não não~ 
)1.1 lnflflção cemo um 'rnnl permanen- e de conti'ôle. ,Tolm para as fabncas. as cha:nmes O SR. M .L,. • _ Ou' então 
'te, u:::s'C)O lembrar que da prochma- O plano do Sr. Ministro LUC3S Lo- I voltavam. a ~u.megar e a prod,uça? c?- . O SI. Aurelzo v:ana roblema cen{ 
çto da Repúbliea até 1940, quer dizer, PE;s era p2rfeitamentc correto e daria. meçava a, ~alr da ~r~n~e mdustrUl ten:os que e?cara o P 
em c'nquenta anos, a taxa média da resultados, Lembro-me, p.Jrém, que, I_'.~emã. :FOI ur.l ato cll'urglCo. e houve mms profunmdad.e, Á .,.,., t OSI Y 
eJ~'i;ação dos preço, p:>r ano, foi de quando êle foI ao 2\'íonroe expô-lo ao :.) se-u entorpecéntc. o seu-d:nesté~icO, I O SR .. M~~ DE S - -!. l~ã~ 'qn~ 
2.5%. Para 11m pais em ctesenvolvi- Senado, depois de ouvir a SUIl magní- lProc~ou-se em 24 horas. 1pxa, est~ !-iland.o uma conc 
rnento c-omo o nn.;:SO, a taxa" 2,5':"!,., fica expo-siçiio, r.ó lhe fiz esta pE'rgun- \ C? SR. MEM DE SA - V. Exa,. de:- e inadmlsslVe~. '. _ -O grau de 
qu~ é de alarmar 11lun país de .eco- ta' _ Como ê'e conciliaria a reali- vena pnssar os olhas em ,Brescl-al1l O Sr. Aurelio Vwna .' .' 
'ti f 't . . ' . . T" . 't 'o 'to d (' 'd de de nessas- maqumas non1.h1 ma" ura, se torna Ile-l' el amen- zação daquele plano de contenção com I Tunom. ena . m~ll o pr v~, pro li 1'Y1 a b '. O~ pai-

1e toleráveL Tanto é qu~ V. Exa. po- a construc"o de Brasília? E "ealmen-I Vou pl'c,s.SegUlr, Sr. PreSidente. mpress:onantemente . alXO. ""fa em 
..1",' 'nd, d,o o a,' 'do- S d'':"', • ',~ t. _ . ~ ;.. quo possuem fábncas, que . z .. 
ou. ..... 'a I gar " pesE as m s I "a te, nesse I!ema em :tue se encou 'ou O Presídente da Re~úbhca parece ",e.:; ." ~ c cedem as máqUl-
como er2. perfeitamente tolerável e o Sr. Lucas Lopes, querendO deter a 'que. se compraz como em obediêncla :naqmnas. nao ? S de" mOS fabric.ar 
quas~ insensível êsse peq'~eno aumen- inflação enquanto o Presidente JUS-Ia um ~istema o~ a um plano em edi- nas com as q~talSdPO q'u'"e ]'olJ"uemos 
to na m'e'd,'a anual de 25'" l'n 'f' o I 'I qua - ' 'OI" no'sa'" eVl an o ,.,' , ' .' ce I o so aZIa, p r a a;:ga- a~. st! \ tal' pro\'idênc'.as que agravem o pr~- '''''. ~ ~, riOr t'1do o truto do nOS-

A inflaç;:;'o ccmeçou a tomar con- morreu de enfal te. O p!,mo fOI aban- \..:e:::oo c!:tncerOso.· vez. pOr entra, apll~ !)ala, o exte N' verdade é um pro
tO!'nos mais graves no govêrno Getti- :ionad~.. ;:,],-lhe o basifcão dos grup:Js de tra- 3D trabalhO. o; lexo ·ê~s'e do subde
}io .Vargas, a partir Je 1943 .. sem ter Aq~el~ que ~.~ ?l'S, celso Furt~do, ,balho que irão _ se tiverem um êxi- ~lema, ~lltraco p ot.a ' é 'que é a ver-o 
o Gov,§rno qualquer ·culp.a na situa- que e 1l15?Spe.1tISSImo,. e San Thiago Ito em. Qu.e ninguém acredita.- e.sta- envolVlment. E., 
ção, Foi decorrente, precisamente, da- r:antas qUIseram ~xecut~a!·. d~ cont211- biEtar {) preço do calçado e do teci- dade, 

,quilo que o Senador' Pedro Ludvico ça?, a -prazo da ll1flaç~o, tmha e-:;ta do .. popula!" mais o do livro didático O SR, MEivi DE SÁ - ClarC! 
há. pouco mencionava: com a parali- 'ongl~alldade, poucas vezes conheCida obriO"atórió: Usa, também. cOmo que p rq'l~ 

~ ISação provniente da· guerra, nio tí- na. história d? ,co-mbate às inflações: I por impera tive de rotina, a mercúrió-' O sr. Aurélio Viana . o ~ 
nllamas Como importar o que preci- pretender reallza-lo em três aUOS, Mas \ cromo da SUNAB que substituiu 11 quando não há .JJ..xa alta de mf,lacaQ 
sivamos, e. tivemos muito o que ex- iria dar resultado. O Sr. san 'l'hiago 'ilgua boricada da CQFAP, Mais qu'.! ~ povo está na miséri~; se a lD~l~: 
!portar. Eritão, esta situação larga-. Dantas, por exemplo, já havia atra- ~$to anda. lhe é possível, enquanto a;; ,..ão sobe o povo cont:nua n~ mlS 
mente desequilibrada na balança do vessado Um'\ das maiores dif:culdades 2St.yuturas arcaicas nâo fôrem refor- ;'a' Se ~ país é subdesenvo1v,do e a 

r t-Omércio determinou ,uma infliação. A que há num p'lano de inflpção: o I'e- madas. ~;x'a é de 2 ou de 2.5%. Q P?V~ per:-
necessidade ·que o Govêrno teve de cesso, que' necessàriamente .se verifi- \'~mmece na miséria. Só qun

nno 
o paI' 

, emitir para comprar;as cambiai3 doS ca quando começa a 'haver Wl1 piano EStamOS. ass~m, no Brasil, como os é desenvolVido, indUEtrialmente fa-
~ -exportadores _ êsse foi o iníCio da. sério de inflação. . H,_cl'ndore.s de um edifício de apal't<a- 1ando, e próspero também, t;0 ca~ 

inflação brasileirâ. Por quê? . menta,>- cujos alicerces fendidos _o da ag1.'icuHura e. ~a .pecuana, é ,le 

V. Exa. poderá vei'ificar, analisan- Agora deu a resposta: não é maL') ameaçam de desmoronament.o, .~e "ntão existe eqmlIbno. Lego. temos 
do os índices de inflação, como se v1- segrêdo para ninguém como se :com- medida.;; urgentes que a técnica e a que arrebentar com a.o; estruturas ~r .. 
;nham mantendo, mesmo com o perío- bate uma inflaçãO. ltste foi Ulu pro- dênc.·a aconselham não fÔl'cm tom\1- ~aicas. Ah, nem h~ dúvi~a. Mas 19 .. 
do de' turbulência politica. da década blema muito intrincado. antes do li- d~. ::;0 um só homem nao faz. t· d 
dos 30, os níveis,' ate' que "m 19'3 e'les' 'd B ' 'T '<" t ..' p '( V O SR MEM DE SÁ - Es Ou e .... '" vro e reSClanl~ urram. :::.sse 1'0.- O Sr. Aurelto VIa·na - erml e .' ,co-,'do 'c;r V. Exa, _ a5 .e~tyutural 

_ /Se a1ter~. 1. . tado, de um professor Uahano sôbre Exa. um aparte? aI'co.'C" pI'ecl',am ser cOl"Tigldas. M:1S 
. No G<lvêrno, G Marechal Dutra co- a inflação alemã e a· forma <te com- O SR MEM DE SA - Com !ira- OlU 

!!neçou tentando deter a inflação, e o batê-la, marcóu Uma época, porque, zer, . J," .' 'a inOd-cão nã.c tem nad~ que ~r c ou 
ia fazendo com' sucesso qllando fOI' de então pa a Da' a-o' h' 's d,'f' O Sr. AIlre'I,'O~ v,'alla V, Ex", o pudr·ão-de vida do povo . .an1 1 r ,n·. a mal 1-. - "'. sern inflacáo ,num país su~)des"'nvo.: 
mordido pela môsca do· seu grande culdade em . .dizer como" corrigir o fe .. falOU a.í em estrut,ura arcaica? Arcai- 'lido, o PiH~O tem baixo pa~r:1o. 1tste -
~lano Salte, a. primeira tentativa .sé- nõmeno .. A grande dificuldade está em ca, ela é!.,. o p,'oblem., de desenVOlv,llnento_,. "E 
rIa ~e planejamento e qu:e merece, enccntrm;" ,quem tenha autol'ipade, O SR. ME:VI DE SÁ - Ccnéordo, c .. r o 
Por lSSO mesmo tod 10 r energ,'a e cora.em p •. ,'a opI','car, "re- 1 - ' para o desenvc-lvimento e. ne es~_a,: • , O uva, mas qUê ~ .. ~ a e arcaica. entre outras coisas, corrigIr a e~tru-

" _;ee:~i~~:o P~~t~lZ~o~ã~·. io~e c~;ft~d~ c;~~le~~~ :~~~s, n~o d~~~;bf~~~r e~ O Sr. AUrélpiO yiaona V,, Ex-:. r,ura agrárósia ObtSOle~a ~e a~~~o;' ~~; 
e estudada a cobertura. financeira. anestesia. Para a medicin2, a cil'ur-' acha ql:~, um aIS c ~1 o cr6SC1ll1erho. hTe isto n es am 5 e '" ' , .• 

~ -Então, - o p~nô foi executado, em gia, exIstem, hoje. analgégicos e tôdas. demogra.dco }o. BraSll'm vel'd'adeira- o prOblema é aquela vel}:la dl~clumo, 
grande parte,. atraves de emissões. a5 formas de operação .sem der, "paraI.. ~ente explOSIVO, qu~ e trinta anos qüe SÓ há no Bras

l

l: se e pcsslvel de~ ° S t ° Sr, Anton,'o JIlca' ,_ Pe',',n,'te V. --,ub-rou sua populaçao",. senvolvimento sem inflação. ti r. A,n onio Jucá - Permite V. '. A minha tese é de que p~ra_ o f!'" 
Exa, .um aparte? -(A.~séntimel1to dO Exa. um aparte? O SR.. MEM DE SA - É um de.!; senvor'v.imentó é preci€O que nao ha-
orador) .- O PlanO ,Salte foi um pla- O SR. _ MEM DE SÃ'.....,. consinta fatüre3 adversos-do desenvolvimento -
710 conjunto entre o govêrno trasUei- v,. Exa: que termine primeiro minha O Sr. Aurélio Viana - ... ,pode re;-:- ja cin~~~!ii' está tendo nina demonS" 
TO e o govêrno norte-americano. o~:a:ção.' -,'''' - solver o problema da alta dtO custo tração .disto, .Durant~ algum tem~ 

'0 SR. MEM DE' SA - y. Exa. Mas, p.ãl:a ~c~rrigir~ um -dta~1a ~ocial de vida., o prOblema da.. habi ação.:o houve desenvolvimento ::tpesar da, m· 
está enganado. como é o da inflação, nlto é possível 1)roblema do vestuário, COm paliah- naçãO. Mas, há dois an~, e~tamo 

O Sr. Antonio Jucá - ..• que na .. uma operação' sem dor -~e muitn dor,- vos? e;;tagnados. Iremos ao I"ehoce~,~~. a-
quele tempo queria transformar o E' preciso um plano grobal, uma 'luta '0 aR: MEM DE SÁ ~ É exata- desemprêgo, se continuar a' vertlgen: 
'Brasil num key-country, tal qual fi .. global nas quatro frentes, simultâne-a- mente o que &tou critical).do no 00.- inf1acionár'.a.. 
:zera com a Alemanha, ,,' ha teoe é esta mente. E' preciso mna·polític-a. tribu- vêrno. '-" De modo que a mm ~ 

t
Oá SR, MdEM: DE'Sti ~- V. Exa.. tária que faça tirai;de quem tem, o ° SI' AUTe'Z,'o Vianw _ No sistf!nm {> preciSO desenvo~vimen.to: para . 

.. ' ES enga.na o. . , máximo possível. Portanto. uma po~ " . desenvC1virnento e preClS~ reforma:: 
O Sr. Antqnio Jucá _ Infelizmen .. litica tributt.ria acompallhada d'e me- democrático, - e &Ou contl'a as dita- as estruturas: ma3, tudo 15S0, depen, 

te o Govêrno norte~americano <lesa..<; .. canismo. arrecadadol' eficiente, pat'a duras, V. 'EXa.. sabe. e aí estamos na dendo de ser suprimida. debelad~ , 
s,'st,'u o "ras,'Ie,'ro . Ih" tod me.'lma área, na defesa das institui.. d d "I' . u . ' negou-.e o e obrigar as class~s· ma'1s poderosas a inflação, como po e. ': eve s,- " 
qualquer empréstim'o e' foi impossível contribüir em maior dose. Ao mesmo ções. Esta fi. minha pO'::lcao.· . 

"',prosseguir o Plano .S~!f.:. '- ~::neçado tem}Xl, uma. política ol'çamentária iu- O SR, MEM DE S4 - Adotamos. Vou. podanto, ultimar. e V. Ex~ 
"'::loiJ tão' bop.s auspícíos. transigente de equilíbrio. Em tercei- uorém, reme'dio.s .diferentes. . me permitem, porque já e.st.oll ,dema. 

O SR. M~i: DE SÁ;;.... V, Exa: 'está 
enganadO. E'itá conf~din.do fá.t~s .di-
versos . 

O Go-.'êrno, quando começqu a !ea
llzar um pMno rea,·lmente admiravel, 

1'0, tambem .simultânea, uma- política . O Sr. Aurélio Viana - Com. eSsa s'sdamente alcngado na tnbuna 
creditícia que impeça, ,de tôda forma, cõmposjçáo que não quer .entender ~a (Nd9 apoiadoS!). 
;) ci.'édito espec1J-lat,ivo._ e'"só permita nova época, em que as .in3S;'ia.s.se (l .. endo): 
') crédito proçlutivo, Em qual"1:{)~ uma· transformam em povo; em 'que o po- EStamÜiS, assim. no Bra~"H. t>('!I 
Jl(lHit:dca .salarial que taça oorn ..... <le vo"w1icit& os beneficios' que' a. .dv.i. mo· OI! moradore:s dlt' um e(\ine14 



S •• xta-feira 2& -<le a.partamentos cujos e.1icel'ce.s 
:[endid.Qs o ameaçam de de.smoro. 
namenw, se medidas lU'~ent~s 
que a técnica aconselha nao fo
rem tomadas. Os moradores, pO
rém, como o prédio cust.a a ca.il'~ 
ficam a tal ponto acostumadC.s 
com O perigo, que tertmnsI? pOl' 
de.serer dele e da desgraça lllex~ ... 
l"'ável. O Pres~dente da Repúbl1~ 
~a, como habita no último andar 
apartamento luxuoso e com ~ 
refrigerado, não só finge qne. n2.{} 
acredita. no desastre, come alIlda, 
todos Os dias, a titulO e pretexto 
de prcülover reformas de base, 
aUIllellta a,s brecha... das funda .. 
çôes. 

Pensa êle, pobre dêle!, que, pOl' 
e3Lar no último ando. , ~e _ salv2.
TrI. incólume e ell1 condlçoes de. 
êomo engenheiro-gamela. dar um 
,. estt:.ot> I10V'l' ao velho casu
ráC'. (Muito bem! Mmto bem,) 
Palmas) • 
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to::; t;raJ'.sforffio.ndo e.')t~. RepúbJlca bimentos de fatUJ,'llS naquele p{<parta.- O SR. AARAO STEINBRUCIJ _ 
em' Rep-J.blica dt propi'nas. menta são feitos, de~n'~ que se deIxe Aproveitando 06 apactes dos nobres 

, Qúero me referir, entre as autal ..Ietermivf.-da importância em mãos de represent.antes de 1\_ ..... t<a G-r:)'<;~(2 e do 

I qüias, qUE;. há Poucos diq,:; n:eu ooie- cerWs pessoas di) Dep;u'tamenlV, aus Amazonas, pergunto se o pTB a.,s.ii .. 
ga, de repl'esentaçáQ f.l.Uluinense quals estão llgadOs, infelizmente, inú w nada um ínquérito, .se s:ssinaris o re
aCLl~aVa de lr~'egula'ridad{'s ao S}\P;:l, merOS pollticos. quel'ime-nto para a COnstItUH.;2.ü de uma 
e a\f> a present .. datll- nenhwna pr.)· O Sr: Bezerra Neto - Permlte V. ,Comissão pa1'lamentar de lnql1PTlto 
vidêllcIa fo( tomada pala, pel(l m~- Ex:;" um aparte? 'que eu enviasse à Mesa, sôbre o que 
no", afasLRl' Os elementos Sll;,peltas O SR, .'\AR}íO STEI:--1BRUCH está ocorrendo no Departamcn'o )Ta-
em l'.a.zão de prova" dO,.llll1emal." POlS náo. cional de Estradas de Rodagem. 
3Q'Ü exibidas, quando 05 prUpi'll) O Sr, Bezerra Neto _ V. Exf) deve 
< c' "n.~ d I t O Sr. Bezerra Neto - veja V. Exijo l.un IOnan .... ,s k.'l!U~ a lU ar'l. .. lla tl)- re"'uerer. "Ct.-tou de inteiro acôrdo. 
nhecem as f ")e.'.u q c' 'e comO as 001sas se iJ:actUZt;D1 numa pro~ 1 s;:,;, 

<A' "" as U la.!:) pl'a- O SR. ,."nÃO STEI'NBRUCR _ t'clâm iun(u-:s:ma cr~se moral em lu:,ISO r-ais. .n~ 
• O Sr, Bezerr( Ne.Lo _ Pe.,m,t.e V '1/. EX\!- nlesmo reconhece que as can° Tive cej·ta dificuldade quando anun" l 

Exa. 1ml apartei" (Assenttmenw do I.!orrêncius normalmente prMedidas cle1 êste propósito. pois a.1guns repie"' j 
o fi) F' h _ão- objet-o da maiS gl'osse1ra e grave sentantee do povo diSseram que llã?, 
ru or - ·01 -pu~Lcaàa 1105 jo-r~ que comissões de inquérito nada ~e .. 

nais a non:earãl de Ub.','l ,-ou!:.'ó.sa .. J.elol'maçao. Nem &os l:oncorrênCl[lS tem ~.o)vem, Se V. EX-, assegurar qUE' te
d-= ... nql;e-rito Pal'a procfluer a r.~'O- sido reaJ'?adas com todas a.., cautelas 
1'08, devaSsa &r.bl'e c,s.:.a ih:US.lÇJ". legaIs no seu medto, substância e l'ei nÚIr~el'o regimental pata a propo-
fontlulaoas .;ontn~ o atum Ull'~ ,.I, senHoo (te jusLiça e de correção, Nem sirão dessa. ComisSão. eu a pedll'el. 
do ~;AP~ aCUSo.1( ões dqUJ ellQus;a,I&' J$ c::;hcorú'"n ..... <1s nem as t:Jmaclas de Ó Sr. 'Bezerra Neto - O Spnt1dOr 
paI' um. l'ep1ei:ieJltatltt do Parti'-o preços. -'ao rl:aca~OS elas cf.amada.::. Jeffferson Aguiar obteve p::va a CO ... 

Trabalhista. Bras:leiro. Senador vas-I elites Q.ue, nao neste G-Qverno vem misc:;ão de Inquérito a respeitQ de pe. 
COll'·do.c; Ton'e. Vê V.. EX", qu~, úesgasL~nC!o fi d1l'eçã.o deste pa~. 1n- partamento de Correios e TeH~g-ra~o:'>. 

COl\lPt\RECEl\I :\lAIS 
JtES SENADORES: 

nes:;e .s:.3tor ob.leto da. sua denúncla. J.ehzmEn~e. O Sr. Antônio Jucá - Estranho>. 
OS Sg~1l0- o 1: tlrti<lO Cio Uv'êrno lá tOInuU bastante que o nobre senador ti\\g{l 'ti. 

ínklativa de d('fender o seu tiO_li O SR, _,~ARAO STEl.NBRUCH - esta, Casa denúncias ~em documenta ... 

0')( al' Fa.<::.so.) 
L,'bão da 3ü· eil'~l 
Sc~,as!,i5Q At~t.e~ 
Joaqüm t?a--. ~l le 
Dl.,;{-H1lit Rc..S.lQú 
J~f"íerson de Aguiar 
V •. S'cor.celos Torres 
Bezel'l'u Neto 
O SR. PRESIDENTE: 

no.-ve Conco,ao cJ}n a pl·101eli'tt pfute do ::ão. Este. é a mais alta Casa do ['on .. 
"ptH'tl~ üe V, Ex'" nHí.s quel'o (}.'er que úesso Nacional e.acusações dêste ,iae21. 

O SR. AARAO STEINBRUCH - ",e !u"'-'e V: Ex ... U_··e.o~· (teste 1J~PCq- ~Ó podem ser feitas à base de nnn1CS 
Devo dIzer ·t V. Ex~ Que conhep OU "amento e se ftzesse concorrência ou citados e doe,umentos ap:esent~~os.11 
tros inquél'lws. também feit06 no ";Olela ue preços, V. Ex~· pesGoalmE'111e O fato é da mais alta. responsabll:da ... 
SAPS, bem que até a prebenre dat::l \'eru.Csr.<L o pl'eç~ con'ente na praça, je, mormente quando V. Ex~ procura. 
tenha havi:;o uma conclll.$áo. Conne- .) ole:ecimento ctn. mercadoi'ia, e cer- !lcUGl:1r o 8r. Ministro da ViaçãO, Uln 

ço outros, amda, que tlvcrílm fesult[;t- ~8mente Iria ver no comércio que a auxiliar direto do Exmo. Sr. PreslcJen ... 
dos lPfl'Uf.lteros. UDla vez que desco ~'ende.'i,';e o preço da concorrênc,a. te da. República. pergunto a V. EX~: 
nheço autorIdades afastadD\' em \'11- conheço casos de governad(!l'es que qual o Ministro das adroinistraçóe:s 
t.ude déS6e.c; inqUéritos. p~'Qce(llam assim; foram ao mercado \passadas _ do Pl'esidente Dut~a, dO 

n .. vewuhOs !,ll,"EOr t Ornem do v. Ex~ deve Aestar lembrado de que) ~ depo:s diretam:pte ao com~rc1ante, Fresidente. Jânio Quadr?S,. do Presi .. 
Dte,ir~,a' P'e'at','ecto9.~!~:mf~~~iJ~~~~ ~a n;~- no Governv Jamo Quadros. lI1qUCll-' I:.e:gunlancto o p_eç? senct,o. facll ve de~te Oafe. Filho, do PleSldente JUS-~ 

" C ) i.OS foram, feItos, termll~..,'1dos, cJnctui ,1JflCa~ s~ o preço ~ la ,con eSp<l~der a celmo Kubltschek ... 
taçaO, e não r~8ven~.o na '3f;a l dos e ate a preSente data não tO'alll Irealldad\::, ou se lua 6et supetlor ao ,.., C • D Presl'den-
qUO 'II"' 5Uf.lcj(.;!1tb, hca. tranSferld'J.' . ."" 'ec'a ' Gov·' part' O 51' "nuy arnelro - o j " h sequer re':1et.dos à JtlsUca para a pu- .OtI. 1 o PU., a o elno e ao 1- : . a' a ~ 
pa~ ... ~r~d~~~s ~M~rit~ apara est) !1içãO ~os resporu;~veis, que até 10ram Ilcular . te GetúlIO ~ ,.g S. <;i 

. d aproveltadOs, dep01S. em cargos supe~. Vê V. Exa. que seria fácil re.:ôolver O Sr. ·A,:t.onto Jucá - •. , õo Pre,_ -
(}~~t~m?a P;/;WI l1 o nobre Senad,]{ J']Ol,'eS a05 que vinham exercendo au (o problema . .Basta que se coloque à d.ente Ge~uho yar~as,~um só, .. que na~ 
Aa~"ú S'~einbt\,-<".11. lerlOrffiente. I frente dos órgãos da admimstraçao tlv~e feito adJ.udlcaçoe~. ~lst~m ad. 

, 'bl' , 'ho-n t ·nceras jUdlCações e eXlStem ad)UQICaçoes. E 
() SR. t\ARÃO STEINBRUCH: Quero tnsa.-: Um outro aspecto da \ pu lCR. ,,tles.soas - es as e Sl ,', 'ô' d t 'go 06 to$; 

questão. Os jornais noticiam que t.l'a~ I que qUell't\m l'ealmente~ sel'Vlr_ ao ~alS g~~c~~io;ea~!llI~ O úJri~~ ~ri~a' o n~'oré 
(,1em revis(jr do oradO!") - Se- o)@l1dladOl'e6de pdern,an:buc3, mconfor~ eeJOanOa'l~OovSO dl>a:a~~e;~~daNaqOUaeq~;~e:mfU~o Senador fatos ePnão argumentos a eS~:f 

!"rtsicente, Srs Senadores, a pru- ma os coro a emlssao d.o Delegado . ,J.' , ' • ta Casa 'f 
pro tu da F~ent~ única po~uHn, ~ do IAPI, que lã se mantinha no cum serVIço, !?Ubhco motlVo de ennqueCl· . 
pr~1 onj~ .. ~da o>eLO Sr. 3;111 -rt;la,\~ primento do,::,. seus devoeres, fol subst.l- ~ento Ih~l~O, porque se entregam to Se trouxer fatoo, comprometo-me. 
D~.~!ta:s, enderftl:l.WOS a· 5, Ex·. tUído, por determinaçã:> govermHnen~ aos a pratica qUe é. o do cOmerciante a subscrever a,quilo que V,. Exa: .bn~ 
SC';:;l,jr:te te1çg;r~ n:a: tal, por um outro que era o.cus3-do dt::.! e qu~ ê bem do c:.llUerCl? porque o co- gere: um l'~queri~e.nto de mqll.crltO'.' 

C,ê): ) e do propinelro. 'Ref'l'o-me a um Deuarta- I mcrCIQ teu} concorrêncIa.. O Sr. J040 AgrtpmO - _penmte V. 
,. Em me-! nome 1"e~1:Q3 dt menta que tem .'5ido 'objeto de Dcusa- ~ Exa. um aparte? (ASsentl1ne7!-to dq 

'PartHw qu· tenho honra çõeó; l'E--petictas e reit~rada .. 3; DJ. câ- Q.can.dG se procura determins.d0 gê- orador} - 9 SenadOr AntOnIo Jnc! 
prestai!', o Movimel.W Trao~ mara d1s Deputados po' in m 'o' nero, vai-se a vãrio.s estabelecimentoz oU esta alhelo ao que se.pa.ssa no 00;. 
:'hista R€:.'~lOvador, q leI'O expr~s- '1 ' 1 ti el ;.; t vérno Ou é um inoc'ente sempre fO"JJ 
~al h V EX\::. que a90l0 tõda\S par ·ament~res. ~rra:a-se do D3p. r:fl~ comercla,s e assim se Obtém o ar 19o ))osf5ivel ,:;,e fazer adjudi~a.ç6e~ qlLan:oi> 
as reformas por V, EX,a" pl'eco- mento Na~lOnat. d~ Estradas de ~-{oda- por menos, de acórdo COm o int.eJ."êsse do o trecho da estrada representttt, 
I.,7~Üt\S na última I!rtrevlsta. l'" ~.em,. <? sr. PIeSll!ente da R~pÚblic_1 de quem vai 'procurar. Mas, na adll1i"- baixo nível. Acima disso a iSençã{) de 
concedeu a. imprel1.':EL seJ?-do ~er- aetel mll10U . qu~ nao, n~als eX18tlssem nistração publica, o comércio, em ra~ concorrência. só seria possivel medi .. 
to (JUf; mel. vuto se .. '.,) a.fmuatlV) as :oncorenCl36 _publ1cas pata a.s z;ã::; da má administração, é o admj- ante autoriza.çã-o do presidente da. 
qu.i:"cto os problema." sof~eroe.l1 ~bralj ,~e constl'1,1~aO de €S.tra,das. Alo njr;tt'udor, porque fl7ía o preço da pro- Repúblie.a, O que os g'overnos ~nt,e .. 

'R:r-:'1'~(,ÜL íi{) do cong\,e~,>o NUl;lon,l. ,onc:}uênclas .serIam subStltUldas por nina. Os carimbo..'> nas l'epa,rlições ríol'es fízeram e o atua.l está fazen .. 
'Entretanto. pí:!rmi~a-me _ V. Ex- ?olet:1. de preços, E' bem verdade que publicas- dependem, muitas vêU:S, de do largamente como nenhum o'.ltrO 
celf\Ilcia que e..stran,'le nao t~r 1 '!~ as veze~ re,conheço que havendo ccrtarS preço, O carimbo qUe facilita (J pa fêz, é suprimir por inteiro a concor ... 
n.feridu .;\ um ponto que ]u.g l concorrenclaS, as emprêsas s.e allleiam ~a.mento de determinada fatuota de rênc1a, p'l,rã todo e qualquer t:po de 
~::;st".tcial pa~'p que o povo pOS.5tl. e, de COlli\lm acÔ.:-do, apresentam pl"O~ major preço, êsse carimbo- é cplJracto obra, qUlJ.lquer que seja o seu v.alor, 
c{)n~lar na adio gO\en1an:enta~ ~ostas Um p:JuCQ difeJ:entes da.':; outras por lUa'úr pr.;:ço, cOm mais pl':"'~·n.'l. E n~o venh~ S. Exa. iIl~agar ~e 1~:O 

';F' o Que diz re,,;pel~o à ,!U3tel'l· t:om a. re.sponfialJilidade daquela que V. Ex~ acentuou ~Uito beM e es .. Governo JâlllO Quadros l~SO fOl fel .. 
'\la,de- à m01'úlidade ttdmmJ,stra·· ganhou se aliar· futuramente àquela tOl! satisfe.ito qUí:! fique r_eg1!5trad'J O to, porque todo o Brasil sabe que n8:o 
tiv~ .. de vej:o que. de~(\nheço ép)~ concorrente. que lhe deu a proposta seu apa-l'te nos Anais do Senado, V. foi feita nenhuma obra do DNE3. sem. 
ca em tô@ a hlstóna do :ara,tu, mai?r, a fIm de dar uma ptopo~ta Ex~ 9-ue é um d<!,s líderes, é o líder do con~ol'!ência. pública ao tempc: d",<l Sr. em que gra!1de pal'te ,dos sei'vi~ malor a que seria dada oportunamen- pa.:tldo do Governo. Acho, realmen .. Jâmo Quadros, De modo que n<~o se, 
ço< público!> tivesse s,ldo. entre~ t.e, a outro concoT,·üe.' . te, que há uma. crise moral. crise de faça paralelo, n~e. terreno. ent'!'e o() 

g\\e a antÉ'~ticos propmelrQS. - .- autoridade que Os caro'os da Admin1.!; .. Govêrno do Sr. Ja.ru.o Quudro$ com " 
!Que adotam a corrup-ção COnto .li.. Mas, do O,N_·E.R.., por pessoas in- tração pública não 83.'0 confiados .:. atual ou com anteriores. 
nha básica dt sua· administra .. .suspeItas que me demm COllllec-imen· O Sr. Bezerra Neto - A c; t;e vem O Sr, Autonío Juaá _ Refl.-o~me 
cão, contrihumdo ,~im Para l'!. to do fato, se pr:Jcede da segUinte de Governos anteriol'es, A crise nl():al aos Ministros da Viação dos re-~pec.., 
cl'ular.ão d::l..: m-echdas governa- forma: .Jh«ma-Se um emUl"eiteirn uma vem de outros Govemos. Uvas.. governos, Posso apresentai' C!O'" _ 

:mfTltaj~: de d:,r à na( ao, ~e l.llJ]-a emprêsa construtora, Uma de t.erraple.. cmnenoo, inclU!~ive do GO\fêrno Ján'~ 
vez por todab, a 8dm:.lllstraç:lo nagem, e se diz que vai dar Um de. O SR. AARAO STEINBRUOH - Quadros, mostrando a. V. Exa. Que 
pÚblica eficiente e honesta que terminado tl:echo, uma determinada Mas não ISe justifica de maneira algu· forem autorizadas obr?s sem co:,cor ... 
ela (j .seu povo rea:met;te eXl- rodovia. d~z ou quinze quilômeh·o.~ di. m\!.. rência., como também quando \,I;njs", 
rem,". gal?-0s a~s:m, e pede~se a eSSa em.. Senador. V. Ex~ qUe é Lder Ilo 00. tro, o correligionário de V, Ex'l,. (li 

Em resposta, o ex-Mmistro da..s presa q~~ mforll1e quais OS ~ome~ da;;: vêrno, V. ·EXa. que o está serfindo Co- atual Góvernadol' do Ceará, CtJ~()nel 
Retações. Exted~'es e ela Fazendo. aut,ras. bes ou quatro ewpre.s?$, para mo seu representante. .• Virgílio Távora. 
1,'-,.'"u.se • te'.e.'.'af.'n'-rno que '"pTa que seJam coletados pl'eço-s entre elas O S J - A .. ~~~ 

ll, ~... _ f' , O Sr Be~err Neto Nó qu 40_ r, 000 gnpmo -, >'130 ;(>·<:.V'J.TI-
d~l'"' te~-me -anl'festado favor'v> .. · a 1m _.ê que pos~am gílnhar na co- ,<- a .- s e ~-. 1 d' t • 

"".... ,~1' <lo • ) t d n N ã De 't ao pe a a mIniS l'açao do CQ;';:mf'l _, e"'.t •• , refOJ'm,s, s"e",el',ndo, por e a e preços. Assim é feito. Essa mo.> a aç o Q. mocracIa, emas o V' '1' T' ) d ~.. a.o ... •• d' . PIam t t 'd d d lrglIO li.vora porque e:1 fo: J 0.0 ... eo;.r:llleto com refel'ênc.a ã parte se i(:'Ige a três ou quatro, que fOl'ne- ~r·" en o, emos a necess: a e . e vêrno João Goul.art. 
que l:"eputo ~sencial do telegrama cem os preços. "Por SUa vez, há urna ~1a7.e,- os ratos CQtn acnsa~oe" ob,le- '. 
de \eZ que, l'etJmente, como I1firmf'1 out.ra coleta de preços; a segunda em~ tlva.s. OS,". Antomo Jur.a -' T' r e! no'" 
des-:onheço pelíodo da. VIda bracilei- prêEa pede a Uma outra, e asSlm se O Sr, Vlvalào LIma _ Demos nOme IcnmentOs Q V. EXa de ~onte~~õ" i.~~ .. 
Ta. em que carg:os, na. sua maiorIa estab,elece um verdadeh'o procedlmen I aú,s bois. Não somos pJ'opmadores, es-j te<:. n? tem!l0 do Sr. Jan·o Q md.os. 
da. .tdIJl.nístração pUb~lca. tenham to IllCl.!Q contra os. iJ:Jterêsses P<lpU- tradeir-os. Mas, trazendo aqUI O Soe- 0Jiri .!(JQ(!l1 d~grmm0t:' - DI~ C; {':'-
,!'-do entregues 8. a,utênt.a.os prOpln~l- lares. E dIgO ma.is: mUltos dQ$ r .. ~ "'adrw vaaeoncell<ls Tôrres no 1 no ua .os V, •. :xa. n •. o • ftJ'à . '.~ qua quer documento, 
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l11e,mo. 00 peço \'ll1le e ((nutro ho~ 
o Sr. Antônio Jucci Trarei hoJe 1-

ra.s. . Vo(<<ção. em. LUl'110 único, do PfO-
-u Sr. Jolio Agripino _ V. Exa. nãofjêtu u<! ~cl da CaUl~fa n'" Id .• 

tnLl'l -quah-J.Ll~r dCCuUlento que :nos~ (n.~ 3.4.0·3·B~61. na Ca::;a de origenl) 
tl'e Qlle :) tll.'. Jánio Qu{\ctros autonzvu I qcl:.! t o;:ve.,,~ ao senn("O Ativo do Exer
e);Ec~Wão de ta,'etni de. e~tr~üa de ro- ~Cl"4l. '\ T nC.lte Coroú.él Ruben:, rtl!Jel;. 
da~,2111 di;,pf'n~ul1do cÓllcorri>ncla. Se 1'0 dOs sant·os. e dá outras Ul\'11";dén
ttl-~.:ljlla afljudlC'l.çào houve. 110 ';empJ .elas ~en~o Pit:recere:; lavorCíveis sob 
d~'~ S. Exa. foi denh'( ~ daquele limite o~ n3, t _ e 885, àe 196:~ das CI):ms
que a 1:1 7stabeiece, d~ d}sr:qnsa·, ctn sões de Segurança Naciona{ e de /!'i~ 
C'.llC'OlTenCI8" Fora d~H 50 e pos.o;l"vel l/.ançus. 
com auto]'i1,uç5Q do Presldentê !la 6 

vot-al;lo-, em turno un:co, do Re
querimento n.? 1.205-, de 196B, pelo 
q~I.ll 0$ vennOl'es Sel1aú.orc1> Al'w~' 

Virgilio ,LideI' du PTB), Barros Cnr~ 

" HE'púoi:ça e S, 8X~I., o P:'csidellte Jã .. 
. tüo' Q',nlàl'os, 1'ão neu uma. só, O 

atual àeu na.o deZflHl,s, nenl' ccnt·e
n"".s ma", milhl1n'."o e V. Exa, está mHi
to l,)C'ffi a par, tanto que tem doeu .. 
mrllto3 POl'r.anLo n8.o devia falRr a 
aflrmaçRo de est.1'anheza o.ue fê?. às yalho tL1d.er r'_ r .... 't::üoria) e Lino d~ 
pA!avras do Senador A':\J:8.o Steln- Mattos (Lldel' do BlOcO das Pequell6S 
l:Iruch. ,R€lJ· í;'.' .IJ,. ,çoe", I sDllclt<.\m ur;.:~tJt: ,I 

" _\ nos tél'mQS do artigo 326, nQ 5- B, do 
"j Sr, ~ltt(Jlll() .fuca -. Am(jnl1a a,eglwemo Interno, iJ'.:a o Pn.iJ< tO ae 

"p:~esentarel dn(!lUn~nt?S de adjudl- Decl'et.Q Le0':slaLivo n.9 44 de 1963. tle 
... ·1('(Jes '''u, c~·'·''''''·e'l''l·t .' q ~ ....... , ~~ ......... J, 1 ...... __ cor~·:l.e anistia aos memnrO.;"i da For-

O Sr. João Agripwo _ Se Il··l.lnhá I .. ça Polícia} do Rio Grande do Norte. 
. V. Exa. ! ].10 os tl'ouger eu cnbrarei, 
- O S1', AnloJlto Jucá - &t..á cerlv, 6 

E' uma. pt'Om"~a, 

o SR. AAR.AO ST'EINBRUCH _. Si'; 
P,·['.:;iden1e e.'it·[lmo..c, ·!",uV,sfeit.os de ver 
<rw contarnns com a apnwação .dó 
Partido l'rnbf!lh·.O"tfl. pRl'!' O l'N!uerl
'I1lPlltú que redigirei. encamillhando
o a ~/1:E:'!:fl, sulicitando a cól1stiLnicáo 
d(> \\ma comissão de inquêrlto, t)Ois é 
plltl~~CO e n-otórlo o que OCOt'1'O lI) De
pa :·tamento NaciiJlltl,l <te -. Est.wdas de 

10 I
de de exercer ativioode lucratlva. 8. 
ptrt.jr de dezêml.)l'o de 1963. 

Votação, em pl'hueiro turno, do Pro_ Quanto ao Requtrimento núu;.el'o 
Jeto de Lel do Senad.o, nO 137, ne ,. 379-63, de Mnrio Ferreira Bílrbosa. 
1963, de auLoria do senhor Senador Mot.orista, Auxiliar, PL-IO, em' que 
Martins Júl110r que 6utoriza o Poder solic.i~,a s{lh\l'lo-bmi~ia. em rel[\ção a 
Ext'cutiv<l '3 emitir setas comemOl'atl ~.eu fllho (~"\r1o Alberto, R partir de 
VOs tio centenário da A:sSOClAC;ftO CO~ out~bl'~ de 1063 .. o 81'. Dll"elol'~Gel'al 
merClal do pará., tendo parccerE',s fa- pI'OH' ':n v M':,.unte df' .. pftcho: r'p:ca 
t'OráVCls 'i>otl os us, 158 é 'i59, de 1963 sustado o ann",meuto do processo até 
das Comis.sõe..<; de Const.1wição e Jus~ que o \.l~í:el'cs.wdo apre<;('nte dccun:.ep-
t.lça P dF' l<'manças LO haoll," Ass. Evandl.'o· Menaes 

, Vjanna, buetOl'·Gel'al, 

11 

Votáçao, em turno úniCO, do Pro
Jeto de Rc,::OJuçào nQ 1: de 1964, ete 
autoria da. Comis!lão Dír6tOl'a, que 
aposenta a Taqulgrafa-Revi,sora', Al~ 
cmda Trivl.'lino, 110 ca.rgo ele LHrelora 
PL ... l, do Quadro da secl'et.al"ia do Se 
u9.d-o l~<iera1. 

12 

Votação, em turno único, do pro· 
jeto de Decreto Leglslativo nQ Jl (U 
1003, origmal'lo da Câmara '~o,; lJi"pU~ 
tados (n,i) 1(j7~A-62, na Casa. de orí ... 

gem I que aprova o texto do Acõr~.l(j 
que instituí o Centro Latin()-Amerl~ 
cano de Fislca., assinado pelo .Br~sil 
e vârios pg1ses, no Rlo de Janeiro, a 
26 de m:lrço de 1962, tendo Parece 
res fal/OraVels sob ns.: 819 820, 82. 
e 822, de 1963, dos ComlSSÔt"s: de 
Constit !liÇão e Justiçl'l, de Edu~açãD e 
Cultura, de Relaçóes EXt,eriorcs e df 
fo'inançus . 

13 

qonced('u fE'mas l'egulamentart'l"l, l'e~ 
kltrvas ao esercicio ti€: 19U~ aos se .. 
guint-m funcionários: 

N,l} .OP-2-1-fM - u·e Hdio C·-t! .... ·aillo 
da Silva, Oficial l,e~iz,lativo, .PL~7 a 
partir de 20 de janeiro de 1964; 

N(I DP~3-{)4 - de Sara Ramos de 
Foi;neireckl, P~squiS!ldor. PL~6, a. par
tir de 21 de janeuo de 1964. 

Coneedf'u, ainda, ferias relativa." ao 
exercido de 1963, aos seguinte . .;; fun .. 
..:iOllúri-oS: 

NÇI DP-6-64 - de' M·J.l'ia Riza Bap-: 
tistn Dutra, Oficial Bibliotecário, 
PL-3, a. partir de 15 de janeil'o de 
1964; 

N't DP-10-64 de Al'y 
Vianna, Redator, PL-3, a 
15 de janeiro de Hl64; 

Leon·~tdo 
pal'til' de 

Nº DP-14-64 - de JOS2 Washinu;ion 
Chaves. Auxiliar de Portaria, PL~lQ, 
a partir de 15 de janeiro de 1964; 

NÇI DP-2.-64. _ de paulo !rincu POl'-
tes, Auxiliar LegÍ!Slativo, PL .. lO, a 
padü' de 15 de janeiro de 1D64. .. Rod;H~em. A Corllí~.sã{) pederã v~l'\fi' 

0\1" que OS -preços oferecidos para 
obras são SllpQ.l!iOroS aos 11OfU1ais ~na 

;;. _ praça,·á épqca do co .. trat.Q, _ 

E!'a o que tinho. _a . dizel', (Muito 
... bem!.. ~ - , :o ... ~ 

O SR. PRESIDENTE: 

Não há mais o)'.a~ore.s inscritos,' 
Não havendo Quem qileil'il fa-zer u..~ 

da pa!{lvra, vou roce''J'fU' a ~~são 
or.signando [!ara. a .dç !lmarihã R mes~ 

Vc:açao, em primeiro turno, do 
t" 1 GJeto de Lei do Senado, nO 83, de 
..... "" ~ autoria do Senhor .senador 
A .. ",lr Vir[ího) qUe d1f'pôe sôo,re in 
dcnização a ser concedida, em caso 
qe :·L.: ... ~ao 00 con\..l'<h, ae i;Ll Uj~,1no 
sem justa _,"_usa, Ilutes" do empregado 
COlf\iJ,<...<1l' o período de doze m(:.~es 

de :viço, e dá outras pl'ovl{lênc:a.s. 
sendo pareceres sob Os ns. 743· e 7.t?4, 
dE' 1S63, das Comissõe-s de: Consti· 
t.ui,:"_o e J-:";'3.~:ça., favorável com o. 
elllenda Que oferece de n',Q 1-CJ, e de 
Le .ação _oe _, frl·.'orável aó proje~ 
-to e à. e·uencto. da Comissão de Cons· 
;,itlJ'ção e Justiça. 

Votaçâo, em turno únioo. do dc
queriment.o 1] 9" 6, de 1964, 1>"'10 qual o 
Senhor Senador Melo Braga ~l.lIClt.li 
a transcriçfu.) nos Ana!s do Senado da 
declamção feita pelo General Albi ... 1o 
Silva, Pt'esltient-e da Petrobl'~ $,A., cm cal'á~er ofICiai e publicada em 'Ij 

. de janeiro do ano em CU1'::O, 

Concedeu licença. para t,ra t·fl.mento 
-:te saúdc, de acôrdo com o al'ti("!o 270, 
item 19, da Re;:;olnr,ãq 6·6{}, no mês 
de novembrO de 1963. aos .c:;egllintes 
funcicnário.s: 

Julitet.a Ribeil'o dos ~(mt0s, bficial 
LE'gi~I':ülvo, pl.r3, no di.a 29; . 

Iracema n-a. COi't·a Silva de caslro, 
"uxmiar l.egislativo, PL-lO, no diA. 

29: 

ma, . 

~ç Se~são de 28 de fevereiro de 1964 

sexta-feira. 

Vot",ção -

1 

vota-çâ(',' em ttll'.Do único, do. pro~ 
jeto de Decretú LegislathT' n\l 29, de 
1963 (n,ÇI 23-A~3; na. Ca;.'ia. de origem) 

(,lue .• _ ovo. o Acõrdo Bâs!co de Co
<Jpe' ,i': -, Teclllca entre' Os Est.ado,t:. 
Unido.'; do Brasil e Isl'a~l, concluído 
enl Recife, em. 12 _de m.arço de 1962, 
tendo Pareceres favoráveis sob núme
ros 799, 800, 801 e 802, de 1963, das 
( . ,.... :: etc C,m:<tltUlç6{J e J1l5tiÇU; 
de RelaÇÔes Exfenores; de Educação 
e Uultura e de Fmancus. 

o 

'V01QçaO, em turno único, do pro
jet.o de ·~cI.'Eto Le'!~," ~ .\':0 n~ 14., de. 
196:1: (hÇl 5-B, de 1~:"l ... ., Câ,marl\), 
-que aprov:l lX'j textos da. Co!.!..venção 
'I'!lpf'va a Pl'otecão 'do!': t.r" ......... ,t,,.,-~r)_ 

tes cemtra l'adiações ionizantes, ado .. 
tada pela. Conferência lnt.etrm,ciomll 
do Trabalho em Genebra, e da con
venção '"a,ra revisão ,parcial das Con
vencóe,.c; adotadas pele. mesma COll
ferência, tendo 

Parecere", fam'lfãveis, 
H2, 843, 844 e 845, de 
mlss0es 

sob números 
1963, das Co 

~ de C(;~tstituição e Jus"tiça; 
de LeglslaQ{Jo Social; 

,de Relações Exterióres; e 

de Saude. 

Votação, em t.urno 'único, do Reque-
rhnento nQ 4, de 1964, em que o Se~ 

, Vota :~o, em sC'gundo tur~o, ([o Pro- nador Vasconcelos Tôrres 8011cltQ 
jeto de Lei do Senado nQ 4, de 196'0, 
Que autodza o Podl.'l' Itxecutivo a elUl_ transcrição dOS Anais do Senado da 
t!r selos .~ôl'ativo.9 do cinqUen- cal'te. pela qual o SenhOr Presidente 
tetu.lo da. flUlÇão da Pt'elAzia io "Al: da .República convidou o Pre5-idente 
~o '3olimÔ"es", Lendo Parecer n? 855 .. da RepÚblica Francesa pa.rn ·v:.;Uar 
Óc 1963, da. Comissf\o de Reda,<fã'íi. o Brasil, e tia respectiva. l'es.;p.osla. 

~ c - -..,do redaçUo do "encido em . . 
~ l' t.U1·110, - - 9 '\!_ ;;.;.. J 

. H 
Votação, em turno UlllCO. 00 Re 

querimento n Q 3, de 1964, pelo QUf1.J OS 
Senhores senadores Vasconcelos Tôr ... 

Votaç.ao em turno único; ·do R~
quel'imt>nt~ n? 7, de 1964, pelo Q'13: 
() Senhor Senador Melo Braga' sú1Í 
cita a transcrição, nOs' ,bnr.i.s '~.o S~~ 
nado, de entr.ç~iste. do 'Genera,i Albi
nO SlIv.a, Pl'c.::;{tlcnte da 2etrotJrás S. A 
publlcada. em 25 de HtneirQ do ano 
em CUI'SO. 

ClrnHUOl:Ol' ne .'\l'1,í1n BH'l'OS, Rá .. 
dio Técnico, PL-9. no dia 10. 

Abonou, de acôl'do com os aJ't.igos· 
1'60, ítem 11 e 302 do Re::;ulamento da 
~ecl"et,9.ria Df'! f:altA!'; relativas ao mês 
de dez~mbro de 1963: 

- de ,J'll" '1 Rlbeil.'O do.,; 
nfir'ial Le\lJ" tll.jvo, PL-3. "t1.CS 
e 1~: 

Sant.qs, 
dia" 11 

Está encelTa.da a sessãG. - de LU17 F'pl'U:'lndo -'e Sá .i"udes 

a
Os 16 110- Vianurl, Redator, PL-3, n{l dia 10; 

(Levanta~se a ses.são 
. l'as e 28 m.inutos). - de M'31'V de F'l.l'ia Alb"Q:terQue, 

OfiCial L",.'üslnth'o, PL-7, 10 dia, 13: 

. SECRET ARIA 
DO SENADO FEDERAL 

Aios do Diretor Geral 
o Diretor-Geral defériu 0,.:; ,;;e,Juin

tes reqUerimentos: 

- de n~1'!l,'d3 T.:rna .A .... ui::w. ofi
cial Le<51s1l'ttI\'o, PL-8, no (lIa 12; 

_ de Paul., !!'in('tl Portes. l\.l1xil1ar 
LegiSlativo, Pl.~IO, nos dIas 16 e 17; 
, _ de MRl'la de L'Ourõ:'>.s Vr-j~a, Au

xiliar Le~lsh,t-iVO, PL-l(}, no dkt 17; 

_ de Jos~ de Fl'pitus, Ajudant.e de 
Port.eiro, PL~7. no' dia 1'2~ 

NQ DP-13-64 de Maria. de Lour· _ r'!e FI'anC';sco OliUlDio . C"ome..o:;. 
des penna Belisário, AU:iBiar Le/?"lSla- .~ 'lxilia"L' de portaria, PL-9, no dia 
Uva, PL-l0 ... em que sol;C~l'l l'etlfica~ n; 
ção de seu nome para M3.l'\a de 
Lourdes I?enua. Ftlllseêa, por haver.' - de jOl"é!e Fontoura "'\i[::lceO.o, Au
contraído mat.riinónio. '{U··'H' de Portal'iA. P!'-10, no d;a 11: 

- de LlIiz Marcondes; -:le Oliveira, 
"-m:lliar de Limpeza, PL-ll, no dia 
9: 

1'11/ DP-426-63 - de Jacob Setta, 
Vlot.orlsta, PL~9. em qlJ"" solicita SU~~ 
rar O s"'lál'io-famílie em re!flcão J 
,ua filha Myrthe.s Sett.a, a partir de 
outubro de 1963, par haver a me.51O>3. 
contraída matrlmô:l!o. 

- de ManDeI CO!'''ê!1 Fum, Atlx:Jla-r 
...fI'" r·impeza, "PL~l1. nos rh:1.~ 16 e 17. 

, Vota~·3.o, em turno único, do -;. r"'" (Llder da Mat.'oria em exercício), . d ""'" N? DP-496-63 _. de Hu~o Carro lho 
jet,n de Decreto Legislatlvo nO 40, e Stgefl'edo paeheco (Lider do PSD) Viei.ra, Auxilial' de PO\'hiria, 'PL-1IJ 

O;l:;>lo>'i", no pe",.';(ml 8111 24 de fe-, 
VPl"eir0 de 1064. - MaJ:ia do CarmO 
·~ondoll Rihelro Saralva Diretora. 

,963. originário da Carnal'a dOs Depu ... eln exerc1cio) e' Aurélio Vianna (Lider em que solicita ~u.::hl1.' o ~al8.rio~fa- '='ORTARIA W' 12 DE 27 DE FEVF·· 
tu.dos (n,<t 7-A, de 1963, na Casa. ?e do& Bloco das Pequenas Repl'e .. enro:- milia em l'eh.çã-D a "ua e.';Pô,w· Marle- RFIRO DE 1964 

tn '-:-~m) .411e aprova a. Conv~nçao çôes em exercicio} solicitam urgência ne de Brito Vieira. em virtude ele () Dil'eto~··C',..eral, 110 uso ele <;U&:s 
única sobre Elltomecentes, assJllada nos têrmo do ru:t1go 326 n n 5~C do f'xercer atividade lucrativa, la. part.a' ,j;l'ihlH'Õ('f,~ 1.'('301ve nrsb:nar Talit-a. 
em -'Tf}va YOl'k, e. 30 de marçO de 1961, R' toStnte para' Proj t~ d de rte7.elllbro de 1963. . 'Tonclin, Ofici'11 t.êrr~FI'lti"ü, PL-8, 
~endo Pareceres, sob us, 806 a ~1}8! .~e\' efmen. nloõ o', e e. N9" DP-463-63 - de Olivio Jac.intfl ""'H'~ le,' f'wrcício no s",l'vic'o cte Ra .. 
963, das coml.<:sõe::: de: COllStltutÇ{t( LP. _da. Cãma~ n 127, d~ 1963, que ;li) -:,nto.o::, Auxili0,T de I,impE:'z.a,. cJ~""'1if(l<:RO 

Justiça' pela consUtucionallàadf' e d~s~oe sôhr~ a l.'emuner3.-çé\O d;e. l)r?~ "Plr11. em que solicita sustar () S'i\- <::<""'Yf'iarh do ~~n"J"10 Fed?""" em 
1uidicidade; R~lacõf's Exteriores, b~lfisSl0!la.l! dlplomados em ~g-€l1hana. lál"io~famn~ll eI'iI relnçfio a .seu tllhOi"7 11" ft'v""pÍl'o o.p. 1964. - .F.vandro 

Y<lr6u<>.1 .. . ~nlÍd~. fIl!,u·I."',i,,~ IAl'omtet,ut'a a am Aa:ronOl1ua. Jarta"", Jacillt'() .,bs Sant.o.s, em virLu~'Mendes VIanna, Diretor-Gcl'l\l. 
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COMISSõES PlmMANENTE~ 

ACORICUl TURA (1 Membros) FINANÇAS (15 Membros) 
Tltulnres Part'dos I Suplentes Titulares ParE 105 

PSD 
PôO 
P~l.) 

Suplentes substituta 

Eugnlo Bnrrw 1-'30 f, Attilio Fontana 
I Vlce-Presidentc) 

José Feliciano 
Nelson Maculan !llcenciad:» 
Dix-HUlt Rosado 
Raul Giubert 
Lopes da CosI a 
Antôlllo Carlos 

l?SD 
f>TB 
PTB 
Pl'B 
UDN 
u.DN 

2, Pedro Ludovico 
l. Aarão Stell1bruch 
2. Vago 
3. Vago 
l. Daniel Kl'iegeI 
2. João Agripmo 

(Em 12 de d.ezembro de 1963> 

Secrc~áJ'lo; ~d,.uxlLial' Leglsla.tlVO, PL-9, José 
Heumõu' Quunt\s .. teirtls As 16,00 boritS. 

Ney Pasoos Dau ta!, 

.Not.a: Vaga a· Presidência. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros) 

t VictOl'lD0 Freil'e 
Lobao da SilVell'a 
Slgerredo Pacheco 

I Wijson Gonçalve::;, 
Lf·.te Neto 
Arg, de Flguell'edo 

Bezerra Neto 
DIX~Huit Rosado 

(Pres.) 

. PSP 
PSP 
PTB 

PT~ 
P'l'B 

José Guioma.:-d 
Eugêl110 Hanos 

3 Menezes Pimentel 
4. Attíllo Fontana. 
5. Pedro LudoV1CO 
1. Ne160n Maculan 

<licenciado) 
2. Lmo de Matos 
3. Amaury SIlva 

(licenciado) 
Pessoa de Queil'OZ Pl'B 4 AurelIO Vianna 1 Ed Levi 
Jose El'mtl'lo P'fB 5 AntÔnIo Juca 2, Melv I:>ru~a 
Damel Kriegel" (Vice·Pres-' UON 1. \dOlpho .f'ranco 
Dinat'te Manz UD~ 2 EurlC:) Rezende 
Irineu Boanhaus€'n UL>~ 3. João Agripino 

Titulares 

Jeffel'Sõn de Agu:m 
Ruy Carneiro 
Lobão da' Silveira 
Wilson Gonçalves 

Pa;·t,ldos 

I'oll 
Pôv 
PoSD 
PSD 

Suplentes I Lopes da Costa lJDN O!. MiJWn campos 
Substitutos i Mem de Sá PL 1. A1V}'SlO de Carvalho 

Vice~Pl'e.5ldente) 
Josaphnt Marinho 
Amaury Silva luceneHHio) 
Bezerra Net.o 
ArtUr Vtrgnio 
AloysJO de Carvalho 
Eurico Rezende 
Milton Campos I P:'eSldente 

I'SU 
Pl'B 
P'l'B 
I'T~ 
UllN 
\!UN 
\iPN 

1. Menezes Pimentel 
2. Leit.e Neto 
3. Benedlt..o va.lladares 
4 Anrão SteUlbrueh 

5. Heribaldo Vieira 
1. Arg. I"lgueil'eao -
2. SllVl() Périclea -
3. Edm undo Levi 
1. Afana0 Arinos 
2 Daniel Kneger 
3. JoãO Agdlpino 

Melo 

Secretário: Oficial Legislatlvo, PL-8, Ronaldo Ferreh'a U1M. 
Rcuniaes: Quartas-fell'nS M 16,00 horas. 

Tltulares Oll'elul'a 

Auro MOUl'a Andrade - Preso PSD 
CamiJo Nogueira, da Gama 1>'1'B 
RU! Palmelrn ()Ct~~ 
G!lberto Mnrmho PSD 
Adalbcl'to Sena PTB 
Catt,ete PinhelrO P'1'N 
JoaqUim Parente ll1)N 
Guido Mondm 1'::3,0 
Vusconceloo Torres' _ Pl"1J 

Secretuúo: Dl', Evandro· Mende6 Viftnna, DlretorGeral. 
:RCUUlÓ(>,~. Qua:-t.a-lemls as 10 horas. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 
Pr\rtitlus Suplente.s 

À!lenezes Pimentel PSD Fi1,mlo MuJler 
Pedro LuduV1CO (V1Ci-Pres PSi,) 2 .f!!ugênlO Barros 
Lino de Mato~ IP:esidente) P.':3.L> ,i P1~l'lbaldo Vletra 
Oscar Passos ETJ3. 1. A ... r9:o steinbrucb 
D1X .. Huit Rosado P'l'B 2, .A.nt-ônlO Juca 
Dmarte Mariz UON 1. lepel'l na Costa 
EuriCo Rezende U l)~ 2. Z:'H.:arifl,6 de A$SUmpção 

Sf'Cretâ~la, Oficia.! Legislatlvo. PL-3 Juteta Ribeu' odos :::l-antoi 
Retmi0es.: QUllltl\.:5!C1J'ttS às 10 tlorO.'S 

ECONOMIA (9 Membros) 

T:tulare.s Pa.-tl,lOS suplenteA 

li'illnto Muller !preslde-nte) .PSD 1. JefferSGD 'de Aguiar 
Eu:rnio Barros ?Sl> 2, StgeH'et'o Pachec-o 
Attího Fontana. PSD 3. Sebl1stlâ.i) Archer 
Jose Gulomard P$D 4. JOsaphat Mannho 
José ErmirlO ! Vice· Pres ) Pl'B 1. Oscar Pat-":;06 
NelsOn Maculan !lloencHldoJ PT,B 2 Bezel'1'a Ntto 
Júlio Lelt-e P113 3 MC:'!t.. 8rag'U 
Ad'lLphQ Franco UDN 1. .h.--81? Cândido 
Lopes da Costa UDN 2 Zaco.J'ias de Assumilção 

Secretár c' Auxillar Legislativo, PL·l0, Cid Brugger. 
REUlllÔU:i. rêrças-telrD.6 as 16,00 horas, 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros) 
T!tulares 

Mepezes Pimentel (Pres.) 
Waltreào Gurgel 
Pessoa de Queiroz 
Amflul'y Silva (licenciado) 
AntõnLo Carlos 
Pedro CalD.znns tVice-Pre.s 
Mem de Sã 

p.\rracto5, 

PSll 
PSU 
P'fS 
PTB 
UDN 
UDN 
ODN 

Suplentes 

1 Benedicto VaUadare. 
2 Sigetredo Pacheco 
1. Vago 
',I Vago 
1. AdOlphl"' Franco 
2, MUwu Va-nlp06 
3 fI..rnon de Melo 

Secretitna: Ofic.ial Legislativo PL-7 VCl'a de 41varen.ra Matrl. 
Reun.i.p~Ii,: Quarta~leira.lJ àa 15~OO noras. 

SeCl'etapú. Auxiliar LegIslativo, PL-IO, Cid Bl"u~ger. 
Rt'Hl1Iõ,-s: Quanas--t€!l'tlS às 10.0i) h:)rns. 

LECISlAÇÃO SOCIAL (9 Membros) 
Tltu!a.res P:U"l,LQO!! Suplentes 

Bra[:, Ruy Cru-neiro _ IVicr·P:es.) PSD 1, Leite NeUl 
,Walfrecto Gurgel PSD 4 LObào da 81h'em!. 
Jose GUlomard P~D ~ EugênIO BarrQ.S 
Raul Giubcrti PSD 4 JúUo Leite 
VIvaldo Llma (Pret. l PTB 1. Aurélio Vianna 
Amaury Silva dlC€llcin.lo) .?TB Z Pessoa de Quel:'oz 
Henbaldo Vieira U1)1II 3 .. ';'ntõnlo Juca 
E:UrlCO Rezende QDN l. LOpes da Costa 
AntônlO Carlo.s ODN 2, Zacarjas de Assumpção 

Sec~'etàl' ,s; Oficial Legislativo. PL-7, Ve-~a de Alvarenga i.\Ufra. 
Reum6es. Qumtas-felras às 16,00 roras. 

POllCONO DAS StCAS (1 Membros) 
Titulares Pa:t\:tos Supler.t.~ 

Wilson Cionçalve,s ?dD). Sigefretlo pacheco 
Ruy CarnelI'o !Pres.) PciU lo U·jl,i Neto 
D1X-Huit Ro..'Hldo P!'l:!:L !\'gtiJUllro de Flg'uelredo 
HenbalOo ViNra P 1'.i3 ~ tl :r.vn (le MelO 
J03~ Candldo Ulil'l 5 Jülio Lelte 
Aurello Viana (Vice-Pres.) PTB L João AgripIno 
D.!!!ll'te Manz UDN 2. LopE's da Costa 

Sccl'el4~'1{) AUXIliar Legislativo PL-9 J .Ney Passos D<:\nta.4 
Reunlôe~' QUl!Has-teiras às 16,00 horas 

REDAÇÃO (5 Membros) 
TItulares 

Wal1)'ecto GU1'gel 
Seba~tl~H1 Archer 

I D1X-Huit R::>sado tPrf5 ) 
Padre Calazans (Vlce-Pres 
JUllO Leite 

PSLl 
Pô.D 
PlB 
UDI< 
UDN 

Suplrflte.s 

Lobão da Silveira 
.• Juse Fel1clIHlo 
1. Henba!do Vlell"a 
1. João Ag'l',pmo 
2, PosRphat Mlll'mho 

SfCa':"j·.a· Ofte:l! LegislAtiVo, 
Reun,o"s: rrç~'s· telfQs as 1600 

PL-8, Sarah Abrahão. 
horas. 

.RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membros) 
'rltUlflr~ .. 

BeneJictv VaUadares 
Fillfltu MuHer 
Jeftel's~ln oe AgUiar (PltS.) 
Aarãu $WlOorUcl) 
Pe,-;,soa ar Queutlz ,Vlce·Pres.) 
V IVHldo uma 
Oscar P?SSo.c; 
AntOniO Varias 
Jose Gànd;do 
Padre C:HII'wn.s 
Arnon de Melo 

PISO 
P.,O 

iJóD 
PSD 
PIB 
PTB 
P'l13 
UDN 
UDI< 
UPN 
UO:; 

Suplentes 

1 Menezes Pimentel 
2. Ruy CarneirO 
3 Jose GUlomard 
4 Vlctonno F:-elre 
1. A.rgel.UlI·Q~ de 1<'tguelreclo 
2 Antólo Jusá. 
3 Va~o 
1. Q-a-ruel Krieger 
2 EuriCO Rezende 
3. Joân Agl'lplnO 
4. Mcm de Sá 

Secretó".t: Oflcta.l LegIslativa, PL-6, J. B Castejon Branco.: 
Reumbes. QUlDtaB-tCl~as M 15,00 horas. 

SAODE (5 Membros) 
Tltulare$ Suplentel 

Peorl-I l..udovico. .P.tiO , 1. EUgênio Barros 
,slgetredQ ~acheco l?SD \ 2 Waufl'eQo Gurgel 
Di;o.:-HUlt RQtiaao Vtce-Pl~) pra AntônJo Jucé. 
Lopes da Costa IPresldente. ODN Oins"tl' Marj~ 
Ml,gU('j Couto PSP R~\Il1 Giubertl 

f<>'''''",~n 'If', AuxUlar Leg1s!fltlvo P[· ~(J eduardo.Rui ~~. 
ii.\~UUi. ~; Qu í.t~·telfa.a às 15,00 no(~. 
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SEGURP"GA NACIONAL (7 Membros) 
SuplenteJ 

nhor Senador Sigefredo pacheco'1 merQ 1 :158~63. do Sr. SenlldOr Ant-6-
aprovado em 15 de- dezembrq de nio Jucá, aprovado em 10 de dezem.", 
1903. .. _. bro de 1~3,· 

Membros' (5) _ Par!ldoS ) Mel'nbros (5) - PartidOl' Jo,se Gu on1ard PSD 1. R.uy CarneIro 
\'lCLQ:'tnC F"re.re P.:5.:l 2. Attílio Fontana 
Osc:n Pa:so,s P'I'B 1. Dix-Huit Rosad{' 
SlI\'€str€ Pericles (Vice-res) PTB 2. vago 
lnneu Bo~nl1ausen UUN 1. Adolpho Francn 
ZflrCfUus de Assumpção IPres.} UD~ 2. EU:'lco Rezende 
R3U: Giuberti p.sp 1. Miguel Couto 

'José FelicianO - PSD, -
S:gefredo Pacheco (Vi.~.f 

PSD. 
Jo~é Ermil'io (Presidente) - PTB. 
LOpes da Costa - ÚDN. 
Aurélio Vianna (RelaOOl·) - PSD. 
Se('l!'elário: Auxiliar ,Legislativo, 

José Feliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
'Ant-:-6nio Jucá - PTB. 
Padre 'Calazans _ UDN. 
Josaphat MarinhO - Sjlegenda.., . 

Secretâr,ç: OfiCial Legislativo. PL-8, Alexandre pfaender 
),eL\l1tON,,: Qumtas-feil'as às 17,00 .... horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 

PL-lO, Alexandre Marques de Albu-, 
querql1e Mello, 

H) Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à REFORMA AO~ 
MINISTRATIVA •. TItulares 

l.elte Neto IVice-Pres.) 
Slgetredo Pacheco 
Si!\'c.st.re Péncles Ipres.) 
N·elson r .... laculan (licenciado) 
Antônio Carlos 
Pati,e Cntazans 
A.l')ySlO de Carv~lhO 

,Partidos 

PõD 
PSD 
PTB 
PTB 
UDN 
UDê'l 

PL 

Suplentes 

1. Victorino Freire 
2. Benedlcto Valladare,;;: 
1, Edmundo Levi 
2, Antônio Jucá 
1. Dinarte Mal'Íz 
2; Lopes Costa 
1.' Me mde Sá -

Dec.'et:irJCl; Auxiliar Legislati7o, PL--:9, J, Ney Passos DantOS'. 
:lf~uniôes: Quartas-teu'as às ,16,QO hOras-. 

TqANSPORTES. COMUNICAÇÕES .E OBRAS PÚBLICAS 

(5 Membros) 
. TltllJal'e.s Partic;tos Suplente.:. SU\)SI,1~Ut.OS 

Jo.~~ F'ellciano rpret'.l PSD "'1. Jefferson de Aguia"· 
Sebastião Arcl1er PSD 2. Filmto Muller-
Bezerra Xeto Pl'B 1. Silvestre Péricles 
Lino de Matos prB 2. Miguel Couto 
Irineu BornhaUsl;!n (ViCe-PI:es,) U.i)N 1. Zacanas de AssumpçãC' 

A) 

Secl'etár'c: Oficial Leglslativó, PL-8. Alexandre pfaender. 
Reumões: Quartas-fel·ras às 16:00 horas. 

COMISSõES E~PECIAIS 

Para Revisão do Projeto quel 
deline e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Wilwn Gonçalves - PSD. 
Art-hur Virgílio ....;.,. PTB~ 
Edmundo Levi - PTB 
Adolpho Franco _ UDN. 
Emico Rezende eVicePre5ldente) 

ODN. " , 
Josaphat Marinho - S/legenna. 
Secretano: Oficial' LeglslJ.t!VO, 

PL-ti, J. B, Castej0n, Branco. 

Reuniões: 2Rs e 4~s ferras às H 
horas. 

E) Para efetuar o levan!;amen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAíS e estudar os meios 
capazes ele possib"ilitar a 
Sua industrialização 

Criuda em virtude do Reque11111en
to / n" 6G5-63, do 81', Senad0r .:osé 
ErmIdo, aprovado na sessão de 18 de 
setembro' de 1963. 

Designada em 19 de setemol'o de 
1963'-, > ' 

Pl'o:Togacta -em virtude do :acque
rUl1cnt.o n'! 1_159-63, ,do 8r. Senddor 
Milton campos, ap,rovado na sessão 
de 10 de d.ezembr~ de 1963. 

Membl'Os t'9) - PartidÇls 

José' Peliclano _ PSD .. 
Attilio Fontana' - PSD. 
EugênIO Barros - PSD. 
Jose Ern'lÍlio (Relat<lr) - PTB. 
Be~..;erra Neto _ PTB. 
Melo Braga - PTB. 
LOpes da Costa - UDl'\'. 
MIlton Campos (P;'esidentel 

UDN, _ ' 
Júlio' Leite (VicePr.) - PR, 
SecretárIO: AUxiliar Legi.sattivo 

PL- W, Alexandre Mat'ques de AI!)u~ 
querque Mello. 

Rcuniiies: 5f!s feiraf: às 16 horas. Cnada em \'irtude do Requeri~(>nto 
n' 48{),62 do Sr. _::ienador 1111wn 
CUIllPOG, aplovado em 20 de jane.ro 
de 1962. 

DeSignada em ..22 de. nOvmbl'o (.ie 
lDüt -

C) Para· o. estudo dos eleitos F) 
da INFLAÇÃO E D.A POlíTI-

Para estudar â. shuacão dos 
TRANSPORTES MARíTI
MOS E FERROVIÃRIOS PfolTogada ate 15 de dezembro ce 

1963 em vlrtude do ReQuertmeDl.{l nu_' 
Iuero 193-62. ap:uwdo em 12 de dt"
zémbro ue-196'2, 

CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
sõ8RE AS EMPRÊSAS PRI_ Criada em 'Virtude do Reque1'lme~-

, to nl! 7t\2-6~~, d-::>' S1', Senador -Jo~e 
VADAS. .1 Ermlrio, aprovado na sessãD de 13 ,de 

- novembro de 1963. -C~mpletada em 4 de janeiro de ~ 
19(13, com a deSignação dos Senn0re,s 
Senadores, Va,scuncelos 'Torres 'C 

Criada em virtude do Requenrr.t':l- DeSloI1 d ',. 13 d ve lb de 
to n'" 531-63, do Sr, Senador GllU\'eBI " a a em e no ll. ro Edmuudo:<Levl, . .-

prorrogada até 15, de dezerhbt'o de 
1964 em vIrtude do Requel'tmento nú
merO.I, ]98-63, do 51'. Senador Mene M 

ze.s Pimentel ap;'ovacto em 1'5 .te c'e
:l.embro de 1963. 

Vieira, aprovado na 'sessão de 2 de 1963. 
agôsto de 1963, , . pr0nogada até 15 de dezembro de 

Designada em 8 de a ... ôsto de 1963 196'1. em virtude do Re<:iuenmc,n!,o 
. ,." , . n? 1.162-63, do Sr, Senador Jul!o 

Prorrogada em vinude do Requerl~ \ Leite aprovado em 10 de dezemb:·o 
mento n Q 1.161, de 1963, do Ser.n.ol· de 1962., -
Senador AttÍliO Fontana, aprovu.lo , ' 
em 10 de dezl;!rnbro de i963. ~emblos !5) - Partidos 

Membros 15) - partidos AttiliO Fontana - PSD. 
Slgefl't~do Pachec~ _ PSD 
Josê Ermil'io - ?'TB. 

Membros (7) "'""" Partidos 

Gilberto Marinho - PSD. 
Menezes Punentei - PSD. 
l-1eribaJdo Vieira -- UDN 
Milton Camp::>s - UDN. 
VaSconce1(),5 ~ TorrCfi _ 'pTB 
Edmundo LeVl ~ pTB, 
AloysiO de Carvalho - PL .. 

At.Ulio .FDntana - President.~ 
jPSD. 

- José Feliciano - <Vice-Pl',) 
Irineu Bornhausen - UDN. 
Júh-o LeIte - PRo 

J) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Criada em virtude do RequerImen
to n? 561-63, do 81': Senador J~ffer
son de AgUla,r, aprovad9 em-- 'H '1e 
e.gôsto de, 1963, pesigna(,1a em 2E ,Je 
a.gôSto de 1963, 

Pl'ol'fogada até 14 de marÇo de 1964 
(90 dias I em virtude do Requemn~n
ro número 1,160-63, do Sr, SenaOQr 
Jefferson de Aguiar aprov~do em 10 
'e dezembro de 1963', 

IPso . . . , 
José Ennfrio - Relator - PTB, 

, Adolpho Franco - UDN., 
Aurélio' Vianna - PSD. 
Secretárül: OflClal Legislat.1vQ_ 

PL-3, Julieta Ribeiro dos som 11:'. 

O) Para estudo elas causas.que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AGRO PECUÁRIA e suas re-
percussões negativas na 'ex-
r~;'\tçãó . 

Secretário', Auxiliar ,Legt.;;l,lt'v-o 
,PL-lf.}, Alexandre M,' de A. MellO, 

'.-.• -
G)- Pa(a O E,studo da situação 

do ÇENTRO TECNICO DE 
_AERONÁUTICA E DA·ESCO

'<'--- LA DE, ENGENHARIA DE 
AERONÁUTICA, DE S JO
SÉ .DOi> CAMPOS 

Crulda eUl vj};tude do ~equerimen
to n'" 768-63. do Sr, Senado!' tJa.rtre 

Criaqa em virtude do Requer:l1lí'ri- CalazànES, aprovado. na sessão de 13 
to n'> 569-63, do Sr, Senador ,Iúse rit: uove}i1bro de 1963. 

Criada por iniciativa da Câmara 
dos Deputados aprovada pelo Senado 
em 1.12,1963, 

Membros (18) Partidos 

Senadores': 

Wilson Gonç.alves -- PSD, 
Leite Neto - PSD. 
Sigefredo Pacheco -' PSD. 
Argemiro de Figueiredo- -'" PTB. 
Edm undo Levi - PTB_ 
Adolph-o Franco - UDN. 
João Agripllló - UDN. 
Aurelio Vianna _ PSB. 
Josaphat Marinho - Sem legena.Ii;
Deput.ado.s: 

,Gustavo capanema (Presidente) -
PSD. 

I - Adel'bal Jurema - PSD. 
Laerte Vieira - UDN (SUbSW,Uido 

I pelo eputado Arhaldo NOgueua), 
HeItor Dias - UDN. . 
Doutel de.Andrade - PTB. 
Al'l1alcto Cerdeira _ PSP 
Juarez Távora _ PDC. 
Ewaldo Pinto _ MTR. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PAHA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMÉN
DAS A CONSTITUICÃO 

I) Projeto de Emenda à Cons
tituição n~ 4/61 .. 

(QUE. DISPOE SÕKRE VENCIl\fEN .. 
']'os nos MAGISTRADOS.1 

Eleita em 27 de junho de 195~. 

ProlTogada: 

. - até 15 de dezembro de 1962 Pf·:o 
Requerimento 609-61 apr. em 14 de 
dezembro de 1961. I 

- até 15 de dezembro de 1963) pelO· , 
Requerimento 779-62. apr. em 12 doi 
zembro de 1962, 

- até 15 de dezembro de 1964 pelo 
Requerimento 1 138-63, apr. em 16 de 
dezembro de - 1963. 

Cpmptetads. em ,29 de outubi.'c de 
196~, 15 de rritl.lO de 1963 e 23 de at)l'il 
de 1963. 

Membros (16) - Partidoa , __ 

Jefferson'de Aguiar - PSD, 
Lobâo da~ Sílveira \23 de anril de 

19631 _ pSD. 
RUy Cai'neu'o - PSD, 

"Benedicto Valladares - PSD. 
Wilson Gonçalves t23 de ab-::-ll tb 

1963J - PSD. 
DRn:el Kneger - ODN. 
Lopes da COsta (29 de outubro d~ 

19'52) _ UDN. 
Milton" CntUpos (Vi'ce-Preside,(Joo) 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Rui palmeu-a - ODN. 
Silvest.re Péncles (23 de abril doe 

19fi31 • 
Bezerra Neto 123 de abril de 1963) 

- pTB, 

Membro.s, (7) - Partidos 

Jefferson de Aguia.r (Preside~lte 
.. PSD. 

Ermírio, aprovado na sessã"o de 2U oel Dcsicrn' da e 13 de no 'embro' de 
agôsto de 1963. • ." a m '\ - ' 

Designad:l em 22, ,de agôsto de 19'i3, HHi3., ' 
Pr<>rrogada por 1 ano, em vtrtw]e Prorrogada até 15 de dezemfJro de 

do Requerin1ento n9 1,197-63 do Sf!-196~ on 'vil'tude do -Requerimento nú .. 

Afonso Celso - PTB, 
Nogueira da Gama - pTB. 
Barros Ca.:-valho _ PTB,· 
Aloysio de .Carvalho {Ptesidellte)~ 

- pL" 
MPm dI'! Rá - pL . , ' 

, 
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~) Projeto de Emenda à COIlS- l) Projeto de Emenda à Cons- \ - até 15 de dezembro de 1964,.pelo \ Menezes Pimentf11 - PSD. 
tituição n9 7/61 t't . ã 09/61 Req 1.143-63, aprovado em 'O de Milton Campos - UDN. 

I UIÇ O n· dezembro de 1963. Heribaldo Vieira .Vice-Presidente 
[QUE DISPõE SôBRE AS :\IA'1'E- (QUE ~lOD[FlCA O REGIME DEl Completada em 29 de outuh:o de UDN. 

RIAS DA COMPETf:ilJCIA PRI\:A- DISCIUMINAÇAO DAS RE~D.\S) 1962 23 de abnl de 1963 e 22 rle JU~ EUl'lCO Rezende (23 de abri Ide 
TIVA DO SENADO, INCLUINDO -lho de 1963, 1963) - R.elator - .UDN. 
AS DE PROPOR A EXONERAÇãO Eleita em 20 de novembro de 1961. Silvestre Pérlclf'_c::, t23 Cf. p.,bril tifo 
DOS CHEFES' IJE MISSãO DI- Prorrogada: Membros Partidos 1963) - Presidente _ PTB. 
PLOMA'l'I('::A PER;\lANENTE E Jefferson de Aguiar - PSD. Nogueira da Gama - PTB . 
.APUov.4.n O ESTABELECI~IEN~ - até 15 de dezembro de 1962. pC'lo Bar=os Carvalho _ PTB. 
TO t'~ ROl\IPIMENTO E O REA~ Requernnento 605-61 ap'~'ovado em 14 Wilson GOllçalves <23 de a,tril de Aloysio de Carvalho _ PL. 
TAl\iENTO DE REI.JAÇOES Dl~ de dezembro de 1961; 1963) - PSD. Lino de Mar.oo - PTN. 
PLOl.\1ATICAS COl\1 PAÍSES ES· - até 15 de dezembro de 1963. pelo Ruy Carneiro - PSD. João Agripino \23 de abril de l!J53): 
'l'I{A~GEIROS). Requerimento 782-62 a.provado em 12 LobãD da Silveira - PSD. _ UDN. 

de de~embl'o de 1962; GUJdo Mondin (29 de uutu?ro de Dalllel Krieger _ ... UDN". 
EleJta em 4 de outubr ode 1961. _ at-é 15 de dezembro de 1964, pele 19ô~J - PSD, 
prol'l'ogada: Requenment.o 1.141-63 ,aprovado em Milton campos - UDN. 
- até 15 de de~emb~'o de 1962 pelo 10 de dezembro de 1963. Heribaldo Vieu'a - UDN. 

Requerlluento 307-61. apr. em 14 de Membros nn) _ partidos LJpes da Costa - UlJN. 
deL.~mbro de 1961; Jefferson de Aguiar 123 de abril João Agripino ,23 de u,bril de 1963) 

Q) ProjE·to de Emenda à 
titllição nÇ 3/62 

- até 15 de dezembro de 1963 t)€:'lO de 1963) _ PSD. - UDN 
Req 1.139-63. apr. em 10 de dezem.. Menezes Pimentel _ PSD. EurlCO Rezende <23 de aJ):,il de (AUTORIZA O TRIBUN.'L !;l:,TPE .. 

bro de 1963. Filinto Muller _ PSD. 126~) - UDN. 
campleWda em 29 de outubro de Guido Mondin l29 de outuo-ro de Sllvestre Pel'icles (23 de abril. de 

RIOR ELE1'fOl\.AL A F'lX~\R [M.
TA PAR.<\. .0\. REALIZAÇAO DO 
PLEBISCiTO PREVISTO }l:\ 
EDENDA CONSTITUCIOXAL }Õ" 

.. - ATO ADICIONAL). 

1962 e 24 de alxil de 1962. 1962) _ PSD. 1963) - PTB. 
:\:lembras (6) _ Partidos Ruy CarnCll'O (23 de abril de 1aS3 Nogueira da Gama - PTB. 

Menezes PlITIentel _ PSD. - PSD, Barros Cal"valho - P'l'B. 
Wllson GOnçalves (23 de abril de Daniel Kl'ieger (Relator) - OUN, Aloysio de Carvalho - pL. 

19631 _ Presidente _ PSD. Eurico Rezende (23 de aunl de ~'llguel COUto - pSP._ I 
EleIta em 10 de Julho de :"902 

LObão da Silvelra - PSD. 1963) - UDN, Cattete Pinhell'O /23 de abl':l 
Ruy Carneiro <23 de abl'11 de 1%3) Milton campos - UDN. 1963) - PT'N. 

de prorogaçâo; 

'1 - ate 15 de dezembro de 1963 \ C 

_ PSD, Heribaldo Vieira - UDN. 
GlUdo Mondin (,. de outUDro de Rm Palmell'a -UD~ . 

1964) _ PSD. Amaury Sllva - 23 de abril ele 
Eurico aezende (23 de abril de 1963) - PTB, 

1963) _ UDN, Barros Carva.lho - PTB. 
Daniel Krlegel' _ UDN. A:gen11rO de F'lgueu'ec1o - PTB, 
MilLOn campos (ViCe-Presideme) Bezerra Neto 123 de abril de 1963 

_. UD>l - pTB. . 
H~ loaIdo Vieira _ UDN, AIOY610 de Carvalho - PL. 
Lopes da Costa _ UDN. Lino de :\:latos - p~, 
Silvestre Pel'lcles .. , .... ,) - P'TB 
Vivaldo Lima - PTB, 
~~maUl'y Silva (24 de abril de !91:i3) 

_ PTB. 
Vaga do Senador pinto Ferretra 

(:2.1 de a.bnl de 1963) - Relu~or 
P1B. . 

Aloysio de Carvalho - PL 
Lmo de Ma tos - PTN. 

K) Projeto de Emenda 
tituição I1Ç 8/61 

à COIlS~ 

{SOBH.E CXONERAÇílO. POR PRO
POSTA DO SENADO, DE CHEFE 
DE MISSiiQ DIPl.JOiUATlCA DE 
Ci\u:\'rER PER:i\oIASEN'l'E). 

EleIta em 5 de outubro de 1961. 
Prorrogada; 

M) Projeto de Emenda 
titllição nÇ 10/61 

à Cons-

tAPl,[CAÇ~\O DAS COTA,S DE [::\1-
POSTOS, DESTI~ADAS AOS .\IU
XICiProS/. 

Ele! ta em 28 de dezembro de 1982 
Prul'ogada: 
- ate 15 de dezembrc de 1933 pflo 

Req, 783-63 aprovado em 12 de Qf
zembro de 1962, 

- até 15 de dezembro de 19ô4 prJo 
Req. 1.142-63 aprovadO em 10 oj~ ou· 
tubl'o de 1963, 

Completada em 3() de março de 
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 de 
abril de 19B3. 

RequerunentD 78-;· ti:::! apl"u, ciclo <''-"" .;,.. 
. a' de dezembro de Hlti2. 

O) ~ro}e.:o de Emenda Cons- - ate 1f> de dezcmbra d~ :90,1 (0) 

tltUlçao 119 1/62 Reql.ellmento 1 146. aprovado '1)' iJ 

I de ctezemoro de 1 ur,3 . 
(OBRIGA'l'QRIEDADE DE CO~CL"R- Completada er.: 23 de ab-:il ..;e 

:-;0 PAR.'\. l-"J\'ESTIUUIL\ E~l 1963. 
CARGO INICIAL DE C,\RltElH.A Membro." - Pal'tid(ls 
E PUOIB1ÇAO DE :\O:nE.<\ÇOEl5 
l~TMUNAS). J~fferSon de Agu:ar - pS 

Wlls<Jn lionça,ves !"3 de .1J:: .'" 
EleJta em lO de maiO de 1962. 19ti3~ _ PSD W " 

Pl'orruguda: I Ruy CarneIro - PSD 
- aLé_1~, de dezemb-o de 19"62, pelo Lobào da 81!vel:d _. psn. 

Req 78:1-62 aprovada em l2 aI:' 0(;- l\lellezes P.menlel _ tl"lJ 
zembro de 1962 Leite NeL:) 123 de abrIl de .83 j 

- ate 15 de dezemb!o de 19ü3 pelo I PSD . 
Req 1 144-63, aplOvado em 10 de de- MIlton Campos _ CDN 
zembro de 1963, r HenfJaldo V,eua _ üDN 

completada em 23 de abnl de ~~ü" Joao AgrlpmO \:::3 de "til I ie l1;1) 
Mernoros - t'"llh10S 1_ OD~ 

Jefferson Cie Aguiar - psD. Em ICO Rezende el3 de :l H.; ..;e 
Wilson Gonçalves (23 de aonl de 119631 _ UlJ:\I 

1963) - PSD, DaOlel Kl I~ge-:- UD:-J 
Ruy Carnelro _ Ps. S:J\estl'e Pel'lcles lU cle ao, J -,fi 

Menezes Pl1nentel _ PSD. 19-631 - P'fB 
. ~l1lton Canlpus _ UDN, No~uejra da Gam3 - pTB 
Henbaldo VieIra _ OUN, I Barros Carvalho - PTI:S. 
Eurico Rezende i23 de ah-:'i} de Mprn de ;3á - PL 

1963) _ UDN. Aarão Ste.nlJl'UCll - ~lTR 
João Agl'lpmo i23 de abril de U163 

_ ate 15 de dezembro de 1962, Qelc 
Reque:-imento 608-61. aprovado em 14 
de janeiro de 1961: 

- até 15 de Janeiro de 1963, pel() 
Requerimento 781-62, aprovado em J2 
de dezembro de 1962; 

Meml}:'os 116) - Partidos 
Jefferson de Aguiar _ PSD. 
WILson Gonçalves (23 de aoril 

1963) _ PSD. 
Ruy CarneIro _ PSD. 

de - Vlce-Presldente - UD~, I R) ProJ'eto de Elne"da a' " DallleJ Kneger _ UDN ..... CI1S· 
Silvestre Péncles i23 de abril de titwç:ão nO 5 62 

1963\ - PTB. IDrSPõE SOBRE .0\ ENrREn\ .\,}fõ} 
Lobão da Sllveira - PSD, 
Gu1do Mondin (29 de outubro 

1962) - PSD. I Nogueira da Gama - ?TB. .i.\lUNIClPIOS UE ':1.1)', lI." A·.·.'· ... _ 
de- Barros Carvalho - ?TE .... ~ 

Aloysio de Carvalho _ PL. (;tlD.\Ç.o\O nus ES'J'.I\JJUS i)f .. \.'-~-- até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

Aurélio V,'anna '23 de abril d" I ~O EXCI':UER .. \s ftE.N'D.\S Jn;~ ... :N1(;IPAIS, . 

Eleita em 13 dI:! setembro de ~t'ê.2. Completada em 30 de março de 
1962, 29 de outubro de 1962, 2;' de 
abril de 1963. 

Milton Campos·- UDN. 
Hel'ibaldo Vielra - UDN, 
Lopes da Costa - UDN, 
João Agripmo t23 de abril 

1963) - 3,elatCJor - PSB. I 
de 1963) Pl'OlTagada' 

P) Projeto de Emenda à COIlS- tê - d' d 
Partidos 
PSD. 

MembrOS (16) _ 
Menezes PImentel -
Ruy CarneIro 123 de 

- Pl'esldente _ PSD, 
abdl de 19'j3) 

Lobào da Silveira - PSD, 
Jefferson de Aguiar (23 de a.brll 

1963) - PSD 
de 

- UDN. 

Eurico Rezende (23 de abril ele 
1963) - UDN. 

Silvestre Péricles (23 de a.bril de 
1963) _ PTB. 

oNguei·ra ria Gama - PTB, 
Barros Carva.lro - PTB, Guido Mondin (29 de outubro de 

1962, - PSD. Josaphat Marinho (23 de abri! de 
de 1963) - S. lego Damel Krleger _ UD:N. 

Eunco Rezende (23 de abril 
1963) - UDN, 

Mllton campos - UDN. 
, Henbaldo Vieira (VICe-PresIdente) 
- UDN. 

Aloysio de Carvalho _ Pr. 
Lrno de Matos _ PTN, 

. . ~ 02'6 l-R. 1:1 e ('zembro de 19J3 :Jf!O 
tltulçao n· / 2 . Requenmentú n" 1 14;·ti~ RjJ,,,, "o 

(INSTITUI NOVA DISCRl:\UNAÇt\O' em 1~ de ~€!ZembrO de 1962: 
DE RENDA ~ EM F:\VOR DOS - ate 1., de Dezembro de 19fj'J )eJO 
MUNICtPIO~l j. ~e~uel'lmento 1 147·6 Japru;·a.!i flUI 
... .lU (te dezembro de .9G3, . 
Eleita em 23 de ma!o de 1962, Cnmpl€'tda em ~:.. ele abri: de ,~1j3. 
Prot'ro7aciIQ'. ~\I1emor06 - 'Partld,~ 
- até "'15 dê dezembro de 1963 pelo Jefiel'son de AgUIar - PtiD 

Requenmento 186 62, ap!'ovado f.'m â Rl.!y Carnel'o - PSD ' 
de dezembro de 1962: Lobào da Slvera - pSD 

_ ate 15 q.e dezembro de 1964 ","10 W:Json GonçalVes (23 de abril à 
Requerimento 1.145-63 aprovado CJJ1 1960) - PSÚ 
10 df' dezembro de 1963. LeIte Neco >23 4 J.ú - eSQ 

Completada em 23 de abril de M~nezes Plmentel - Pre...lQente-. 

Lopes da Costa - ODN, 
vaga do Senador PÚ1tO FE)~elra 

{23 de abrll de 1962 - Relat.or -
l'TB. 

N) Projeto de Emenda 
tituição nÇ 11/61 

l!153. Mllton Campos - UlJN. 
à Cons· Membros _ Partidos HenbHJdo VJell'a - UlJN, 

Josaphat MA.rinho - 12:i 4 63) 

Bezerra Neto (23 de abril de 1003) 
- ?TE. 

Amaury Silva <23 de a,blil de 1963) 
- PTB. 

Vivaldo Lima _ PTB. 
Aloysio de Carvalho - pr.., 
Lino de M.t~ - PTN. 

(CRlAÇAO DE NOVOS 
'lU>lWIPIOSI 

Eleita em 28 de marçO de l!Wl. 
Prorrogação; 
- até 15 de dezembro de 1963 pelo 

jReq , 794-62. aprovado em 12 âe dt
• zembro de 1962 

Jefferson de Aguiar - PSD. V:ce·PreSldent.e - UDN 
Wilson Gonçalves (23 de .;l..1):,1l. de Danie: Kr:eger _. UlJN 

1963) _ PSD, 1 Vaga do S.:oohor utn'Q I!'en·ér ... 

Ruy Carneiro - PSD, 

Lobão da SilveIra - PSLt 
LeIte Neto 123 de RO!'!!. de 

- PSD. 

EUf!('(l Rezende (23 4 631 - UU:J 
(26 4 63) _ PTB 

I 
No~uE'ira da Gama - PTB. 

. Borras Cal'valho _ PTS 
19-.:3) Mcm df' Sà _ PI 

lVLguel Couto 12.3.463). -. PSP 
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S) Projeto de Emenda à Cons
tituição nÇ 6/62 

",",--

SUvestre Péric1es - P'J,'B 
Argeuairo de Figueiredo - PTB 
Eurico Rezende (23.4.63) _ UDN 

(AUl\J.I<:N'l'A PAltA QU1\'rRO O N'Ü- MlltQn campos - UD7:'l 
MERO DE nEPRESENTANTES Daniel Krieger - UDN 

Y) Projeto de Emenda à C0l1s-1 
tituição 119 5/63 

(DIS;'üE .sõBRE o Il\IPOSTO DE 
VENDAS E CONSIGSAÇÕES 

nos ESTADOS E -DO DISTRITO Josaphat Marinho - Sem Legenda 
FEDERAL NO SEN,\DO). Aloyslo de CarvaLho - PL I Dr...s.gnada em 31 5 63 

Eleita em 13 9 62 V) P' E d à C Profrc2ad. até 15 12 64 pejo Ro-, . I ./ rOJeto de mell a. ons~. Q'INlmento num el'O 1, 154-63, apro~ 
prorrogada: tituição n9 2/63 VJô,o. em 1012.63 

- até 15.12.63 pelo Requerimento I (DrU,ErrO DE PROPRIED '\DE) . Membros - partidos 
790-ô2, aprovado em 12,12. 62; ~ , 

_ até 15,12 64 pero Requenmentol Designado.:; em 23 4,63 Je~f;:r::..on de Aguiar - PSD 
1.148-63, aprovado em W.1263. 'prol'l"o ada' R'.J\ Cltrnelro - PSD 
CompJetad~ em 23.4.63, _ atl15.i2~64 pelo RBqucl'imento ~~~n ~o~~~;~i:: :: :S~ 

Membros - Partidos 1.151-63. a.provado em 10.12 63. M(;ne-·~e.'3 Ptnlcntel - PSD 

Fevereiro de 1964 

Bezerra Neto·- PTB 
Edmundo Levi - PTB 
Al'gemiro Fig·ueiredo - PTB 
Melo Braga - PTB _ 
Eurico Rezende (2iL4.63) - UDN 
Aloysio de Carva.lho ~ UDN 
Afon,:;o Arinos - UDN 
Josaphat Marinho - Relator 1:""'" 

Sem Legenda. 
Aurélio VIanna - PTB 
Júlio Leite - PR 

I COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 
'Jefferson de Aguiar _ PSO Membros - Partidos LCI:e Ne:o - PSD CRIADAS DE ACônUO COl\t O 
RUY carneiro _ PSD Jefferson de Aguiar - PSD Amaury SilVll - PTB AR'J', 53 DA cO:SS'l'l'rU(çAO E 
Lobão da Silveira _ Relator Ruy Carneiro - Pre5idente - FSD

j 
Br;.rFrrn Neto - PTB O AR'r, 149. ALíNEA A, DO RE-

PSD Lobão da Silveira - PSD '" V<l:;a do· Senador HUlnoert.o GIJ\tI~Nl'O INTER~O, 
Wilson .Gonçalves (23.4 63) Wilson Gonçnlves - PSD I N~der - PTB a 

PSD ·Menezes ,P1mentel _ PSD I Al"gCl.!l:ro de F,igueil'edo P'J'B 1,) Para apurar a aquisição t 

Menezes Pimentel _ PSD Heribaldo Vieira - Vl.Cc-Presiden- EtU':co Rezende - ODN I - pelo Govêrno Federal, dos 
Milton campos -UDN te ....:... PSD Mi;wn Campos - UDN 
Heribaldo VieIrG _ UD~ . I Amaury Silva - PTB DanjP. Kneger - UDN acêrvos de concessionárias· 
JClsaphat Marinho - l23 4 G3) _ Bezerra Neto - PTB A~oy~.o de Carvanlo - PL de sE.'rviços públicos e a 

UDN •. ."'. Vl,ga do Senador Pin:o Fer- Jo,'Sapl1at Marinho ....:... Se mLe~f!uOa I -
Daniel Krieger _ UDN )relra _ P'I'B __ o importaçao de chapas .de 
Eurico Rezende - ~~:1.4.63) _ Vi- Silvestre. Péric!es -. PTB Z) Projeto de' Emenda à Cons- aço para a Cia Siderúr. 

ce-Pl'e,<;ident.e - UDN ArtUr Vlrglho - P'I'N . ,- o 6/6 ' N' I 
." . Vaga do Senadol' Pinto perreire Eurl{!O Re7.encle i23 4 63) _ UDN tltUlçao n· 3 glca aCIOna. 
(.23.4,63) - Presidente - PTB lUnton Campos - Rclat.or - UDN (I.NEJ,EGIBII.lnADE) Criada pela Resolução número 11. 

NOgueira da Gama - PTB João Agl'ipino - UDN , de 1963, assinada pelo Senhor Nelson 
Barros Cilrvalho _ PTB Josaphat Marinho - Sem: Legenda Designada em 2.10.63 Maculan e mais 28 Senhores Sena-
Mem de Sã - PL Aloy.:;io de CUl'v:llho - PL Prorrogado até 15 12.64 oelo H.C- dores lapl'eSenttlda em 30 de maio de 
Júlio Leit.e (23463) - PR queril11('n'Q número 1.156-03, 'aprova- 1963), 

W) Projeto de Emenda à Cons- do em 10 1263. Designada em 31 de màio de 19m 
T) Projeto· de Emenda à COl1s. tituicão nÇ 3/63 ~'lembrQs _ Partidos - Prazo - 120 dias. até 28 ""de se· 

tituiçÃo n'? 7/62 .... Jefferson de Aguiar - PSD tembro de 1963. 

(REVOGA A .. F.l\IENO,\ CONSTJre~ çA.O DO lHSTlUTO FEDERAL E Wll.5on GonçaJves _ PSD - Por mais 120 dIas, em vlrfbde 

I 
!DISPüE SõSRE A AD:\IlNlSTRA- Ruy Uarnelro - PSD Prorrogada: ' 

CIO:\'AL N° 4, ·QUE li'\S1TrUIU O l\l.4.Tt:RL-\ UA VO;\lPETf:;~C1A Jost! Felicumo _ ·PSD da apl'Ovaçúo do Requerimento nú· 
SiSTEMA PJ\RI,A.'\JENTAR DE PRIV:\TI\'A DO SE~;\nOi. 11 \Valfl'edo Gurgel _ PSD Imero 656-63. do Senhor Senador João 
~G()Vf.;I"O F..O ART, 61 n,\ ';ONS~ Argemiro de Figueíl'edo -,PTE Agripino, n.a, sessão de 18 de setem .. 
TI'fUHL\O FEn~RAL, DE 18 DE DeSignada em 2 5 63 Bezerra Neto _ PTB 1.)1'0 de 1963 121 horas). . 
SETF.;\1:nRO DE HH6). ' prorrogada alê 15 12 64 pelo Re- . Silvest,re Pericles _ PTB . -. por n16.Ís um ano ,em vjrt,nde da. 

querimento 1,152-63 aprovado em 10 Edmundo Levt _ PTB aprovação do Requerimento númet"') 
Elei~a em ti 12 62. de dezemoro de 1963. Eurico Rezende _ UDN 1.173-63. do Senhor Sena·dor Leite 

Membros _. PartidoS MiIt.on ·Can;:lpOS _ UDN Neto. na. sessão de 12 de dezembra 
prorrogada: . 
- até 15 12 63 pelo Requerimento 

791·62, aprovado em l::l 12 62; 
_ até 15.12.64 pe/i) Requerimento 

1 149-63 apl'o\'ada em 10 1:1 63. 
compiet..ada em 23 4 63. 

Membros - Partidos 

Jefferson de AgUla.r _ PSD 
RUY Carneiro - PSD 
Pedro Ludovico _ PSD 
Wilson Gonçalves í2~ 4.63) 

PSD 
Benedito Valladares - PSD 
M.enezes Pimentel - PSD 
!\nIton campos - 'UD~ 
Herlbaldo Vieira - UDN 
Eurico' Rezende 123 4 63) - UDN 
Daniel Kl'ieger - UDN 
João Agripino '23 4 63) - UDN 
Amaury Silva 123 4 63) _ P1JS 
Nogueira da Gama _ ?TB 
Barros Carvalho _ ,PTE 
Mem de Sá - PL 
Ralll Giuberti - PSP 

Jefferson de Aguiar _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
L-obão . da Silveira - PSO 
Wilson GonQaJve! - PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 
Leite Net.o - PSD 
Amaury Silva _ p'rB 
Bezerra Neto - PI'B 

... Vaga do Senador Pinto Ferreira 
- PTB 

Vaga do Senador Eduardo Ca
talão i Vjce~presidE'nte) _. P'rB 
", Vaga do Senador Eduardo M~ 
smar _ PTB . 

Eurico Rezende - Pl'f' icn.te 
~mton Campos - UDN 
Daniel Krie'2:er - UDN 
Aloysio de Carva lho - PL 
Josapha-t Marinho - Relator 

. Sem Legenda 

X) Proj€1:O de Emenda à Cons
tituição nÇ 4/63 

U) ProJ'eto de Emenda à Cons~ (COSCEOE IMI1NIIJAIlES AOS 
VERE.inORES) 

tituic. ão 119 1/63 . Designada em 2{l 5.63 
(TRABALHO OE MULHERES F. l\IE- Prorrogada 9.~é 15 12 64 peTa Re-

NORES E '.rRAIM.J~lIO EM IN-. Querimento número 1 153-63, !iprova-
DUSTRIAS INSALUBRES). do em 10 12 63. 

Designada em 23 4,.63 Membros _ Partidos 
PI'orrogadn até 15 12 64 pelo Re~ 

qU€"l'lment·o 1 150-63 aprovado em 10 
tie dezemlJro de 1963: 

Membros - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
R\ly Cameiro - PSD \ 
Lobão da Silveira - PSD 
wilson Gonçalves - Rela··Or 

PSD 
Mene7e.s Pimentel - PSD 
l.fnt.e Net-o - PSD 
A,nam·v Silva - PTB _ 
R·'zerrl'l Neto - Vice-Presidente 

< P'TB 
Vfu;a do SenadO! Pinto Ferreira 

_ pTB 

Jefferson de Agmar, _ PSD 
Ru~' Cameil'O - i?8D 
Lobão da Süvetr~ - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Plmemel - PSD 
L,eite Net.o - PSD 
Amaurv Silva - PTB 
Bp?erra Neto - ?TB 

••• VR!!a do Senador Pinto Ferreira 
_ PT1l 

Silvestre Pél"icles - PT"B 
Açl.albE'l'to Se-na - PTB 
E'.trico Rezende (2~ 4 63! 
Milton Campos - (JDN 
João Agripino - UDN 

UDN 

!\fo\'sio til" C'nrva:ho - PL 
Josaphat Marinho - Sem Leg:enda 

AloySio de Cal'v~lho - UDN de 1963 
Afonso Arinos _ UDN Membros - Pa.rtidos 
Josnpbat MarinhO _. Sem Le~enda. 
Raul Glubêrtl - PSP 
JOl'é Le1te - PR 

Z-1 Projeto da Emenda 
Constitllição n~ 7/63 

à 

{TR.\Nf"iFrmt:.:NCIA .IARA A flE
SER\'8 DO MILITAR OA ATIVA 
QUE ~~: CANDIDATAR A CAI:GO 
F.1.ETIVOI, 

Designada em 2.10 63 
p.c.rro:;Jda até 15 12 64 pelo Re~ 

q'..leri·ucn:.o número 1.156-63, à,prova
dlJ em 10 12 63 

!'dembros - partIdOS 
Jefferson de Aguiar :- PSD 
Ruy C .. rnelro'- PSD 
Wllson Gonçalves - PSD 
.1o.~e Ff liBwno ~ PSD 
W'J !freoo Gurge! - PSD 
Ar~cmll·o de FIgueiredo -' PTB 
Bezerra Ne'o _. PTB 
SHvestre ppncles - PTE 
Edmundo Levi - ?TB 
Eurico Rezende - UDN 
Milto\l Campos - UDN 
AlovS10 de Carvalho _ PL 
Afonso Arinos ~ UDN 
Josflphat Marinho - Sem Legenda 
Júlio Leite ;- PR 

2-2 Projeto de Emenda' '( 
Constituição n9 8/63 

t:\UTONOl\l1i\ nOS l\tUSICíPIOS! 

esignada em 22.10 63 

Prorrogada até 15 12 64 pelo Re-· 
querimento ·númerO 1.157-63, aprova, 
do em 10 12 83. 

Membros ..;,. Partidos 
Jeffe!·son ,de Aguiar - PSD 
Ruy carneirQ - PSD 
Wilson Goncalves - PSD 
José Fcllcjflno - PSD 
Lobão da Silveira - PSD 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Leite Neto (Pres.idente) - PSD 
NelSOn Maculan - PTB 
João Agripino (Relator) - UDN 
Josaphàt ~1.al·lnho - Sem Legenda 

2~) Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outros, relacionados com 
irregularidades graves e, 
corrupção 110 Departamen
to de Correios e Telégrafos 

Crlada pela Resolução número 32. 
de 1963, aMinadn pelo Senhor Jer .. 
fel'son de Aguiar e mais 33 Senhol'e:5 
Senadores (apresentada na sessão de 
30 de outubro de 1963). 

Prazo _ até o fim da. sessão legis
tativa de 1963, 

Prorro~ação por 90 dias (até 15 de 
marco de 1964) em virtude do Re .. 
querimento númerO 1. 163-63 do Se
nhor Senador ·Wilson Gonçalves 
aprovado na sessão de 10 de dezem
bro de 1963 ~21 30) . 

Designação em 6 de dezembro ris 
1963, 

Membros (11) - Partidos 
Jeffersón de· Aguiar - psn 
Leite Neto - PSD 
At:lllo Fontana - PSD 
Wilson Gonçalves - Presidente 

PSD 
Artur Vlrgilio - PTB 
Bezerra Neto '8.11.63 - Vice~Pre-

t::~lente _ PTB 
Mello Bragg - ?'T·B 
João A~ripino _ UDN 
Daniel Kl'ieger - UDN 
EUrico Rezende (23 4 63) - UDN 
Aurélio ViannA - PSB 
Secretário: Auxiliar Lf'!.!.lslaUvo~ 

PL-9, J Ney PaSSOS Dantas. 
Reuniões: ••••••••.••••••••••••••• ~. 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

DIÁR!O DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

__ c' _ 

CAPITAl, FEDERAL SABADO, 29 DE FEVEREIRO DE 1964 ' 

= . 

SENADO FEDERAL 
1" SESS.\O LEGISLATi\'A OnDI!\AlUA, DA 5" LEG!SLATUHX 

ATA DA 19~ SESSÃO, 
DE FEVEREIRO DE 

EM 28 ' a~ualmEnte ocup,ado pela H21egaci,a \ 

\ 

Flscal do Tesouro NaclOnal. pelo imo-
1964 ~'~l situado na Rua 28 de Ju'ho nú- IV 

. mero duzentos e trinta e cinco, de 

l'ais, notadamente p~quen') ... e lI!_ 
médios; . 

- lil1Centlvar e. introdução de 
métodos rac onoi5 de prodnçãc: 
na empresa é à melhona do 
padrão de vida das populações 
rurals; 

fixar crLlérios seletiv10s e "'ie 
pl'londade. para dlStl'lbuJç5.c do 
crédito rural e estabelecer J1e
dIdas para Idistr:buicâo do ,,!~p-' 
ditu fural) o zor.eamento den
(;1'0 do qual devam atuar os 
diverso.s Ól'~~:>s Hnancia·df)f("s 
em função dos planos elrl::..o 
rados; 

PRESIDil:NCIA DOS SRS. MOURA· prúpl'iedade do E<",tado, ambos el11 
ANDRADE E CA'I'TETE PINHEIHO I São. LtÜ;, no Es.~a<~o, do Maranhão. 

As 14 horas .e 30 miont.cs Alt. 2· ~f:tua.-~:-a.a p.errr~~la ~~
acham-!>e presentes O~ Sr.s. Se- dl~nte eSCl . ura .laHaaR en~ IlHO pla-
nadores' pno na De:€grr.c1a do ServIço do Pa-

. tnmônio da União naquele Estado, PREFERE:NCIA DO CRl'l:DITO 
Adalber,o Sena em confOl"midade com cs elementos RURAL IV - or:entar e incentivar a eX~,ln. 
Vivaldo L:rr.03 técnicos. con,stantes do prOces..<;o pro- 'são da rêde d·st.rlbUlr!ora co 

. E<imundo Levy tccolado no Mini.stério da. Fazfnda Art. 3() A divida resultante de fi crédito rural fomentando, \11. 
Artur Virgílio sob o n? ~1l. 703, de 1959. e mediante .' t f' clll.'üve, a cansÜtui"úo e Utlll-
..f:attetc. Pinh:;lro p"évio reo:::Lhimento a-cs cofr-es da nancmmen os, eltos por orgãos ln"e " 

, gl'antes U VI'ne Jad 'd't I zaçUo de cooperativas rurald; Lobão da Silve.1'a Delegada Fiscal do Tesouro Nacio- o U Os ao cn~ IO ru 
Menezes Pimentel nal, pelo Govêrno do Esta-do, da ...rn- ral, aos produtores rurals em geral V - e"t·mula·r a e~peclalhmção e 
WaHl'edo Gmgel.· pOl·tâ'nc.ia de Cr$'. 2.648.500,00 (dois (agncultores e p~cuarl.stas) "erti. ga- aprimoramento pl'o"issional do 
Ermíl'io de Iol'l,cS nlilh6es, ~;eis{!ent.os e quarenta e oito rantlda, pl~ferenClalmente a qU9.lSq~er pe~soa. atuant-e em progl'a:n1s 
Aloysio de Carvalho mil e quiúhentos cru~iros), exce- outros crédltos pelos bens de propl'le- de crédito rural. . 
Jo,o,aphat Marinho d,ent,e verifica.do no -oonfronto das dade do devedor Que integ:arelI! a un:+ . 
Moura Andra·d-e av~liações dos respe~t.ivo~ imóveis. de i lade ,rural explorada, seJam ImóveIS, I Art. 69 Integrarão, bà~icam('l}tt". -D 
Pedro Ludovlco acordo com a autonzaçao dada pela .'l~mO"\;entes, fru~Os pendent,~ ("lU .t:l:!n slstema nAcional de credito rl1ral [11f'lU 
Bezerra Neto Lei estadual n Q 1.752, de lQ de julho ViaS de formaçao, produtos colhidOs de outras im-tltmçôes financeIras go- . 

. Ad?lpho Fra?ec de 1959. armazenados ou em tulhas. vernamentais que venham a t-:er .::' J1." 

Qmdo Mondm I Art. 39 Esta lei entrará' em vigor § 1° Excetuam se desta regra os di das: 
O S'R. PllESU)l!:NTE: n:t dflta ~e_ sua pubIicaçã~, revogad,as reitos da Fazenda Pública e as diví aI Banco elo Brasil S. A. atn' p.g 
A l1.st .... de presEnÇa acu&9. O corn- a.s dlsPQ.'iIçOes em ~ontrárIo, da.9 provenientes de salários do t,ta de suas CartE'iras de Crédito Agr1 .. 

ba-lhador. --- -pareci.mento de 17 Sra. Senad·cres. A Ccmis~ão de Finanças, cola e Industnal e de COloni~açân; 
Havendo númelO regiment'1l. declaro §- 2? A preferênCia sõbl'e a hipo 
abel:ta a. sessão, teca. o penhol rural e outros jir€,LO,\' b) O Ba.nco de Crédito da Amuzô· 

Vai ser lida a ata. Projeto de lei. da Câmara reais result.ará da prioridade de Ins) ~'~aas~' s~· A~ °n::~é~o d~~ ~10::.~~~ .. ~O 
O Sr. 2Q Secretârio Procede à N9'10, de 1964 crição. f1lS ou denartamen'os ('~OE'Clali"7·!l"'J'i 

leitura da ata doa sessão antenOl~ Art. 49 Sendo o produtor rural na ~onces.::ão daquele1:: crE>dito!'l; 
que é aprovao:.t.~em debates. (NQ 710-C-63, ~Jmpl'om1ssát1o ClLGmpl"l\dOr pod~L"á c) o Banco Nlárional de Cr"ciito 

O 81' 11' Secretário lê o se- I NA CAMARA OOS DEPUTADOS) oferecer para obt.enção de emprésti Cooperativo. 

guínte E' XP"DIE"TE DISCIPLINA A ApLle',.-o DO CRÉDITO :aoJos
a ~t~~oes~i;:-e~~;Or~l~:l~~' o~,~,~~~ ~ 1° Ficam v'nculados no sist(lna. 

- ~ .i..... • ... ' como nrgáo~ auxIliare~ 0..C; bancos .. :tS 
RURAL E DÁ OUTRA·S PROVIDENCIAS. $arantias além daE= int.egl'adag- na pro~ cooperativas e demal~ Institn'col\. fi

Ofícios 115. 234. de 25 d~ fevereiro e 
24'0, de 26 de fe\-('reil'o, do Sr, prim\Õiro 
See'e .ário da. Câmara dos DeputadO.':, 

• encaminhanõo à re';i.:,:âo do Senado, 
respectivamerte, as seguintes pl'opa-
.sições~ . 

Projeto de lei da Câmara 
NQ 9, de 1964 

(N(l 4.273~B-62, NA CA:\1ARA DOS 
DEPUTADOS) 

Autoriza permuta de 
entre a _ nUlo e o Estado 
ranhão. 

imóveis 
do Ma-

O Congresso Nacional decreta: 

Art, 19 O crédito rural será d:strt. 
bUlOO e fl.pHcedo em função da polí
tlca agrirola do Pais, visando ao de 
senvolvimento sócio-econômico das 
pepu.ações do campo e se subordinh
rá fI.. diretrizes e"normas tr~adas peia 
Superintendência da Moeda e do Crê 
dito - SUMOC através da Oomis.o:ãc 
Necioml} dp CrMito RUl'9.1 _ C.N,C.R 
cril!da net:;ta Lei. 

Art. ~ O Crédit.o Rmal objet!l/t\: 

I ~ O~ in"vestiment.()tj rurais; 

Ir - faVOrecer O custeio oportuno e 
adequodo à produçãO de I:ll:'n~ 
agrop"cnádo9, inclusiVe ~1.i.fl co 
mel'dalir lcãfl e industrializa_ Art. 10 Fica o P :er Executivo au

torizado a permutar o imóvel de pro
priedade da União Federal. situado J In 
na Avenida Pedro fI, sem _número. 

cão nf'10 O"r.rl11tor: 
possib;1!t:'lr o fo,·talecime'1to 
econômico dos produtores ru 

priedade agrÍCola que eventualmente 
pos~am ser apresentadas. nanceil"a<: que OPf'r~m ~m crédito ru

ral. df'ntro das dlrph' 7es f' norma.! 
SISTEMA DE CRl<~DITO RURAL . ema.n.adas d9, SUMOC.. a tru Vf>S da 

I
C . N . C . R . 

Art. Se> Compete ti, C.N.C.R ,~úmo ~ 2() Poderão articular fõe BO sioSte-
órgão do planejamento e coordena ma mediantf' convpnios o~ servico5 
ção do sistema naclOnaJ d-e crM:tv de bre~'ração de a,.o;sistência téCt'lC;J e 
rural, as segu'ntes atribuições: \eC?h0.1lliCa ao pl:o.dutor 1'lU'al ~~C;\'" 

I · 't t' - dó' 1\ ve:s de serem utlh.-:ados em Clln uga-
- s:s em~ l<>:a1' a açao os .. ~ .0,3 çjO ao crêdito. 

flDancJa~oJ'e.<:. e promover d ri: I Art. 71;1 Mediante p:-oposta e Oil
. orden:1ca{\ dê~ltes com .os ql,F- trocínio do bancos l'eferidos na.:: 'p_ 
pres~.am serviçOf de a~slstêtl(',:, ~ tra$: "a", s"b" e "C" do art 69 a 
téCnt~a. e ?conOmlca ao pr ISUMOC. ouvida a C N:-S.R podc.á 
duto I lural, autorizar a constitui{'ão de coopc,utl. 

!I - elaborar planos glObais de ~l)11 vas 1"'1ra:"3 de crédito. e aSSOClH: of't'" 
cação do crl'dito rural e aeom IdE" crédit.o rmaí con~ o objetive oe 
panha.l' !'ua ex pc leao tendo err, {,n'l1ar no C;Uol'lu'f>nto ,,, "réd'to ~gro_ 
V1sta fi :wa!10di~ de l'e.sulta.1(1~ pfcllúrio dentro da,c; norma!'! con.<::wn_ 
par.fl pl'OpC"ll' ::l introdução t1f: te~ do' l,:gulament{) do oanco pfltro-
eorreções cabíveis; J c\nador, 

• 
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-1-§ 19 As cooperativas' rUl'ais ie pt'( 

dução, existenÍ2s n;l da ta da prom~ll-l 
gação desta lei, bem como as que vie
rem a se con.stitUlr. poderão, ob.]de 
cldas as n0l1113S estaturdas ne."t.e ar : 
tlgO, instalar departamentos de' cre I 
dito rural com os objetivos neles pn.'- I 

vL"tos: l 

EXPEDIENTE' 

~ 2u As cooperativas e associaçóê>s I 

de crédito n~rill. de que tl'àta ês1;e I 
mente, recolher ao banco par.rocina-

DEPARTAMENTO llE IMPRENSA NACIONAL 

OIFU;TCR GERAL 

ALEERTO De: BRITO PEREIRA 

. CH"P"II!. o ... $I'!c.to Dr) ,,~c.·ç."\o 

FLORIANO GUIMARÃI'~ 
art"go, poderão receber' depósitos U~ I t"'~"8 00 .I!''''V~O OI!" PUDt.lCAÇO,..S 

seus as~oc;àdos. i.:I~vendo OlirigatOl'ifl-,' MURILO FE:RRI!IRA AL V~S 

dor as quantias -que excederem a én - A 00 C E 
calXe nece'sário ao atendirrento d2, DI RIO, ONGR 550 NACIONAL 
sua!'; obngações. : SEçAO 11 

8ft A sí LIA 

Art. 89 O banco que patrocin..·u a I 
const:tuição de Coop€l'ativa rut'al de 
prOdução ou crédIto, financiará a for ~ 
mação ~e seu capita! social ,med:,ant.e ______________________________ -":..... 
emp·'é~timo ao aSSOCIado até o 1:1l11te 
de 90-% (noventa por centoi do v,," I 
10r das cotas subscritas, para re.H:l1f. ' 

ASSINATURAS 

cimEnto em presl'ações fllluais no pril M REPARTIÇOES B P.A.RTlCULARES , 
Zo de .até 10 (dez) anos. ! FUNCIONARIOS 

·Art. 9° AS' as.<:ociaçôes' de crédito Casu t.al I Interior 
rural f:e regerão pelas dL"'posi!;'ões ati~ 
nentes às sociedades c:vi~ no que S-emestre •• ~ .H ••••• Cr$ 
não colidirem com as nOl' 1 .~s €","'"", 
beleC'ldas nes.t·a leI. 

••.• ~ •••••••••• !" Cr$ 

t. CapitaJ , InteriOr 

50.00 I' Semestre .•••••••••• Cr$ 39,00 

96.00 Ano .••••••••••••••• Crf 76.00 

, I 
i36.00 I Ano •••••••••••••••• CI'" 108.00 

E::;-terior A·t. 10, A SUlHOC d sc:plinarã o I 
f':fficlon~Illento ~as as:~ociflçõe,<; de cré..: I· 1 .... 0 CI" 
dI ui • o . ~.[) l~" ._.,.. ..... , .... , .•• t' 

! {) r ra preVl"<'~3.S n 3 ar:lgos /. e I 
99 desta lei. --

Ext,.rior 

ArL 11, O banco que p"li"ocina~' a I _ EXu6\Uadas ai para o exterior, qne serão sempre anua18, U 

eonst.!t.u:ção d.a associ:.lção oe cret'l(Q I ~ó'llla:r.nr-l-I.B roder.~e'.io tomar, em qualqu.or época. por seía meses· 
rural poderá financiar a integraljza~ I ou Q ... auo. . 
ção de !:cu cap:cal social mediante 
empréstimo ao associado ate o li-I - A fim de possibilitar- a remessa dê valoros acompanhados de 
mite de 90% ínovcnta por cento) do e.~lart~imentos quanto' iu'9. aplicação. solicitamos dhm preferAncia 
-vnlOT das cotas t.JlIbl'Crl!;.?.s; para rf''s I·' remes:-s& por meio de cheque ou vale ·postal. emitidos a favor do 
sarcimento. em 9restaçôt'õ anuai~ no ·7'.soure~rQ do Departamento de . Imprensa Nacional. 
prazo de até 10 (dez', ano::;.· . 

Paragrafo úniC()o A SUMOC não au~ - Os suplementes às ediç~s dos órgâos ofICiais te·rf<l fornecidos 
torizará a criação de aS50cig,ção de aOs assjnantes sômente mediante· solioitação 
crédito rural onde. a seu critério, es~ 
tiver em funcionamento satisfatór.o, 

.. cooperativa com Idêntica· fInalidade. 
RECURSOs PARA O CRIlRITO 

- O custo do nümel"o atrasado será acrescido t. CJ J O.tO ., por 
lxercicto d8\:orrido, cobrar.ae-Aà maia Cri O~~ 

"RURAL ", Defesa. rio Café .!WbSlstcu!e Art. 16.· Os recur~o.s' previstos no 
I Art. 12. O crédito rural contará com após a execuçáo do Plano ,:f'i .. 1 inciso II do ar~. 12· serão o?rigatàr~~ 
.1"ecursos de aplicação p!'ovenientes dail . . . nancell'o de cada 5a,fra; . men,c· Lranslendos do:, Funao de Re~ 
seguintes fontes: ! -~. serva de DeIe"a do Ca.fe pllra a conte. 

I t.a por ceDta) el"n empréstimo aos pe ... 
quenos e mêdi{)s agricultores, proprie ... 

I 
tários. arrend:üários. meeiros, pel' ... 
centeiros ou que ,exerçam qualq~l~r 
out:·a ferma de atividade rura:. 

Al~t. 19. O depósito que consti tue 
o Fundo de Fomf'uto à Produção de 
que t.rata o ai·t, 7<:' da Lei n 9 1.1lH .. de 
30 de agôsto de 1950. fica elevado pa~'a· 
20% (vinte pOl' cento) das dotaçõ2s 

. a':1u'ais- previstas n.o artigo 199 ~~a 
I Constituição Federal, e será efetuado 

pelo Tesouro Nacional no Banco de 
Crédito- da A tu a z·ô n i.."l. S. .A. qqe 
se incumbirá da sua aplicaçào dil'e't.i. 
e excludvamente den+;ro da área da 
Amazón:a, 

Parágrafo único. O Banco desti ... 

I nará à ap'ica,.ão . em crédito, rural 
3tF,o (oitenta. poí' cento) pelo menOs 

I do total do FlUldo de Fomento à Pro~ 
dução, . 

Art. 20. Os juros das operações de 
c!'édito rural realizadas através do 
Banco de Cl'édito· da Amazônia S. A, 
:;erão o.'; u.':uais em operações de tal 

i nat.urez·a, confonne a taxa fixada pela. 
I )UMüC tl.ã.C? pl'eval.€cendo m:fls .as ta~ 
) XII.'" ~speela1S prevrstas na legl.slaçáO 
em VIgor, 

I ~ 
\ ~rt 21. O Fundo de -Fomento à 
. Produção da Bo:::-racha crlado pelo 
I Decreto n'.l 50.422, de 7 de abril. de 

1
1G6!, fica e~evaclo para 20% (vinte 

,por cento I do valoT de tôda. búrracha 
I importada, dest!n.""tndo-se 50% (cill'" 

I qüe:1ta por cento·) do. referido FundO 
a .operações de crédito rural. 

I Art. 22, Pica abo~ido o. prazo de 

1

12 I doze) meses estabelecido na ali ... 
nea "c" do art, 15 ds Lei n\! 1.184. 
de 30 de agô..sto de 1950. 

Art. 23. b monopólio das opera ... 
çôes finais de compra e v(\nda de 
burracha, exelTiclo- pelo GOVê:\10. Fe
deral a:ravés·do Banco de Crédito da 
Amazônia S.A .. no~ ténnoo dos ar .. 
tlgO.s 13 e 14' da Lei n\! 1.184, de 30 
de agõsto de 1950. serão financiados 
com os l'eCU1·SO,s da União, "t'opo.rcio~ 
nados 3? B::tnro eXeiJutor pelo Banco 
do Bras:l ScA., s{lh a forma ,de adi
antamentos a contA do Tesouro Na ... 
eional. 

III ~ produto da taxa de 5% -(clllCO do Fundo NaCIOnal de EmprestllDos 
. I - Fundo .Na.cional de. Empré-3ti po:- ~ento)) inCIdente· sô~re t:- Rurais à ordem da C. N. C. R. jun- ParágrafO tinico. Terão p7Íoridade 

mos Rur~ll.s; pr-emloo de seguro de Vlda l to ã SUMOC antes do início do5' em- na aquisIção da borracha do Ba.oco 
,T.T _ ·Recursos de aplicaçã~ dos ban_ I contra risco .. ~e . fogo, ~jo barques da safra oo~'eeira SUbi eqüente. da !plla~ôn.ia as indústrias de capital. 

COIS integrantes do sistema na- . e suas con.s~uenCla.'\ reallza- ,H!{)(,'{, (cem pO!' cqnto) nucionaL 
cional de crédik rural asregu- dos nas SOCIedades .segura:.!J Art, 17. Os valores arrecadados pe!as-

raso inst·1tu1'tOC:O; tinan-celra.s e sociecta<iC',s Art. 24., O Banco ,do Nordeste do 
rados pela. legiSlação específi-·, de segur~ para o Fundo NaclOna' d, B:-asíl, ~.A. :<l:estinar*- às aplicações 
ca de cada um; I IV _ dotações orçamentárias; Ernpl'e.'!tln10S Rurais seráo· recolhIdos em credno tIpIcamente rural quantia 

liI - recursos das demais institai- V _ resultado· das openições efe à SUMOC em conta e.:;pecial li or- não inferior a 4ú% (quarenta por 
ções Vinculadas ao ~,istema d~ tuadas nos têrmos do artigo· 8; dem 'da .C.N.L R. ate o tnge:.lnlO' cento) do valor do depósi:o suscetível 
crédito. rural. dia do mê.s s11bsequeUte ao da arl'l::~a-- df' ser aplic~do em cré to espacia ... ·· 

Art. 13. O Fundo Nacional de Em- VI - recursos de outra natUl'~za qP( dação. ' lizado. manedo naquel Banco pelo 
, lhe forem expre""arilenfé"' de~ TE'.souro Nacional na c ltormidade da 

préstimos Rurais administrado ~-ela t'nado em lei' ..,... . .:>- § ll! EXcetua-se do disposto neste ar. que dL'põe· o art. 60 a Lei n? 1.649. 
C ... N. C. R. destinar-se·á à'hnplanta- 1 13· tigo o produto· da ~axa' incidente sõ- .de 19 de julho de 1952. 
ção e ampliação dos programas de VII _ 10'% (dez por cento) dos de· bre operações ,do Banco do Brasfi 
crédito rural mediante refinanciamen· pósitos compulsórios à ord2ffi S,A .. do Banco de Cl'édit{) da Ama.- • Art. 25. O capital do Banco Na-
,to e empréstimos concedid,os aos ln~. da SUMOC. zÔlêa S.A,. do BanCO do N()l'deste tio cional de Crédito Cooperativo é ele4 

tegrantes do sistema ft que re refe- Bra.sil S A e do Banco Nacional de vado para cr$ 10.0{)0.OOO.{)0{),OO !dez 
m'e o art, 6° desta Lei, na conform.- Art. 15., A taxa. ins~itU~d.o .. .no inciso Crédito Óoôperativo e nos bancos ('m. bilhões de cruzeiros), cabendo à 
dade de pormas traçadas pelo C. N, I do artIgo ant.enor lllCldil'a; que as Estados detenham a ma:.oria União a subscrição imedIata de C!·S 
C.R, a) nas ope~açóe.s de ~esconto sôore lôsoluta. daS ações e possua:n cartei· 4,000,000.000,00 (quatro bilhões de 

Parágre.fo único. Os re!inanciamen~ o valor· nOmlD.~ dos tItulos al'reca- ra de Crédit.o Rural. que será m-ant-i- cruzeiros) para. o que fica desde logo 
tos aludidos nest.e artigo serão dado.s no ato;. -. do nos respectivos bancos e ~e10S mesM incorporado ao mesmo capital a par
efetuados mediante simples solicita. b) nas outras opel·açõe.s de crédít.o mos aplicados em. empréstimos ru- te dos recw:.sos. e tespectivos juros.~ 
lÇã,o dos órgãos integrantes do sistema aôbre os saldos devedores calculadO.3 rais, através de suas carteiras ou de- do Fundo de Mode~niza\ão e Recupe
referido nas letras a, b e c do art. ,6~, juntamente COm OS Juros (.4Onvencio- partamentos especializ.ados;· .ração da Lavoura Nacional, mantidos 
atendidas, apenas. a~ rlisoponibilidade..') nados, arrecadados na. oportunidade § 2\! Ressalvado o disposto no pS.- em depósito no aludido Banco. con~ 
do fundo Nacional de Empréstimo.'l das exigênclas dêstes. . rágl'a.fo anterior, incumbe à SUMoa forme Decretos números 41.003 e 
[Rurais, . patagralo unico A taxa a que re· promover o recolhimento e fiscalizar 45 684, de 25 de fevereiro de 1957 e 

. .. fel:e êste artigo, não incid11'á ,,;àbre a arrecadação 'los valores do Fund.e 1\1 de abril de 1959. respectivamente • 

. 
Alt. 14 .. ConsLltUE'1l1 r~ct~rsos dO.\S.s onerações típicas· de crédito.R.und impondo as penalidades prevista:::. alterados pelo de n" 50.853, de 26 de 

~n.do NaCIonal de Emprí:hlWnOS ~u- ~~ n.ontant.e inferior a 100 (cento e § 3.1.' O-não r€colhimento.das quan- junho de 1961. 
ra.s. cinqüente.) ·vJizes o maior "lál'io ~i- ti"as devidas ao FUndo, na forma e pra· § ~.1q. Para c;mplementar· a' tnte~ 

I - Produto da taxa a que fic!lm nimo vigente no País e será eXIgIda zos pré-estabelecidOS, sujeitará·.a insti- gralização do capital subscrito, ficam 
sujeit.às as operoçõe.':, de des~ nas segUintes bases:, . tuiçao infratora à multa va.riá\'el en- destinados 5% (cinco por cento) dos 
cont-o de titulas de qualquer '!) 0,1 % • (u~ .décuno por cent.o) tre 1070 (dez por cento) e 100% (cem reiJursos do Fundo Nacional de Em~ 
naturezG, cont.ratos de abertu- ate 0,3% (tres deClmos por cento) ao por cento) sôore o valor do dêbit-o préstimos Rurais; 
ra de crédito e empréstimos em mês, conforme estabelecido p~la apurado._ conforme a gra.vidade ~J. li! 2., O Fundo NaCl'on.l: de ~m" 
conta corrente eftl~.lMl.08 e-m O,N .C.R. na~, oper~çõe.s efetua.as . i d õ 11· J:j 

bancos, casas bancárias, r.o- nos ba.ncos oflclais referIdos no ar~ falta, ~em. Pl'eJu. ZO as sanç es_ pe. nt\lS I· prestiinos Rurais, R. pós a. integraliza-
operativas doe créditos e ou'.I''loS tigo 69 ; ca.bivc19,·· çllo do capital. destinará. da cota pre~ 
imtituições financerr-as; b) 0,1% (um décimo por cento) ft.O AI·t. 18. Dos recurso.'; que constituem vista. no f 19 a importãnc~a de Cr$ r n - 50% (cinqüenta por cent.o) ~o mêg na.s opel'açô-es efetuadas nas,de- o Fundo Nacional ·de Empréstirn().~ 20.000.000 .. 000,00 (vmte bIlhões (la 

lo. saldo .. do Fundo de Reserva C:e ma.is instituições financeiras. Rurais serão &plicados 60% . (5es.')en~ i cruzeiros), 8, taxa anual de juro fi-
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xada pal·a. flnanciament<)s ;dê..~e tipo, 
objetivando o lllcreroento do ocope .. 
r<'l.tivismu. -' ... -r,,"":-::::-~' 

giõea do pai'!. nos têl'mog das Letrulpe!os Diret.orn de Depa.rta..~'lentOM do gad~s ofic:alment.e e l'e!ac'''l11das em 
<ia" e "h" do artig'o 19 da Lei número Mini.&..':&l1o e por l'epresentantes da anexo nos balancetes anuais. 
1.506 de 19 de dezembro de 1951', 53- Superintendência Nacional de AbaSLe- . 
rão determinados na. forma do ;:;eu I cimento (SUNABJ. da Superintendêu- Art. 4!. Os e~pr2~! n;?" r(\:'3.;s de 

~ 3~. A SUMOC aeverá fiscalizar art. 39 e art. 3lf da Lei Delegada n'l 2, eia d·a política Agrária I SUPRA) , da v~lo~. nao s\}penor B. •• <ii) (~E."nto ,e 
l\ aplicação dêsses recursos nas di!e- de 26 de seten~bro de 1962 e não po- Superintendência do Desenvolvlmento! cmquen~,a) vezes o m?Jcn: I'-.~la: (l nu
J:t"utes regiões do Pais. derão, e.lU hipotese alguma., ser iUfe-lda Pesca (S-I.TDFPEI da .e'JlPerlllte.n-.I· lllmo vlgente no ~als 1I1CLP..:nder.,," 

§ 4~. A4 cooperativas apltcarão. na riores 00 custo efet.ivo da pl")dução dência do Des~nvol\lIneI4tG do No!'- de qualquer ga:ant!a reaL 
subScrição das cota,s de Capitàl do ~re.scido... de _ jus{.a . retrl.buiçâo _ 6ÔUl'e des:e (SU~ENE) e do B,3-uco NaclO- Al't 42 O emprés~:mcs rurais Ee-
Banc(J, a percentagem do fundo de te·· esse cw:t'tr na\) &e l11ClUllldo nele a.s naI de Credit-e COOperativo IBNCC) . . d'/ '" ran'ía ces 
~er\'a. legal a que se refere o art. 9\> despe.!'as de transporte pal'?t os pon~os I tem por finalidade. estudar e Pl'OPO'j I ~~~j3cCJ::2 I'",~: .. ~v~r~";'l a ll~' n:Uco'" 
do Decreto-lei nl! 22.239, de 19 de de- de embarque oU centros·.4e., t.:mba~'qi!e Imed. ida.s que objeLívem: ' dO. ?'" se", • ,-o ;'~ d" ., .~"t9do; ou sacaria. . . melan ... ccnHf!..o o.elp .... 

·zembro de 1932. i). • • ._. a) diSCIplinar a prestação de as- com a Companh:a Nac!onal de:- Se~ 
A,>. 26. ". aplicação de seus It:: '1·. Os ple,os mIlll.mos ,selao fI- sistência té"nica por -,ant 1-,05 diver- "'Ul"O AO'l'ário. 

.... j,~ xado.. ... ,. na forma da LeI, ate 90 ll1a- 6 -" .' . _ . '" ,~ , , _ . 
"Clll'::08 Q Banco NacioIl{t-l de Crédit<l venta)' dias a.ntes da época do plantlo, 'I SOS rgaos .d9 Mln •. s~Cl'l~ aos progla- §·19 Os estabclec f!1(>-z1to~ f'l~all~la ... 

Coope!"atlvo, observará em cad.ã Es- improrrogàvE'lmente. devendo ser pa- mas de . credito agucoIa, . ,dores ~e. encarregar~, o da .cIJJran~!l 
t~l.l10 a justa 'disttibujçáo de modo a gos os beneficiál'ios livres de quais-! b) OrIentar o desenvolvl.IU~n~o dosj d~s prem~o.s e da l1qUidaçao do 51-
que .sejam igual e equitatlvamente quer ônus, Os tontratoz e financia_jPl'Ogr~ma.s de reven,da a credIto. de Dlbtro; • 
tlLendidoe. !I.r."-:--"" <!Jo:l.. mentôs para formalização dessas ope- ~aterHll agropec~ar1o em c,!I1Sonan-l ~ 2~ Considerar se-á incluída a 

parágrafo único. Den:ro do prazo rações fica.m isentos <i~ sélos e taxas. ~~ ~OItl. <) planejamento agl'lcola CJ! mO:'le do segurado entre os t"Í.':.co'<: da 
de 180 (cento e oitenta dias) a, C011- i 29. Quando A operação se rea-\ as,. .. . . 1 producão; . ' 
tal' da data da publicação da pre- l:zar diretamente com o produtor ru- }H <ilf~d~r, )~mto aOs dlyer~os Of· I § 3i A v1gência dos prec.?lto$ deste 
sente let, o Banco instalará. Agências raJ ou. cooperativas de produção. as gao.s ~o l\-Ilms:eno e seus ~e~nlcos, a I a.rtigo dope-ndE"rá .dO fun':;O~lamrnto 
·em tódas.8.S Capitais de Est.ados e de.spesas referentes a imposws. taxa.s. dil'etnzes e normas do ~red1tc! .r:.ur~l. regular, nas diferenLe", re.~,f}""S do 
'Territórios, e também, quando aco-n- direitos, fretes e outros ônus, .até aIV!~ndO a assegurar malOr eflC1ençla

l 
Pais. da Companh:a Nacional de Se~ 

selhá .... el Escritórios nas zonas de entrega. da mercadoria. correrão por na ~xec!-lÇão 4e progra:n~ de aS'SlS- guro Agrícola. 
maior c'(ll1centraçãQ coopet'Rtivlsta. conta da ·Comi. ... .são de Fina·nciamento têncla flOancelra às atIVIdades agro· • d d - t <. 

da Produrão, lastori.. Art .. 4~. G07.arao .e TE' e",t'o?-.o~ 
Art. 27'. O Banco Nacional de Cré· . I) ,'",.' • • Parágrafo. único. A indicação do eX(·l'a-!lmlte as ope:-:Jçoe: com tltu-

d:to Coopera'ivo destinara a quantia. * 3·. c: ~ala"'tafo untco da ~~ De~ repr~entante do MLni~tério da Agri-jlos Warant correspondente a entre 
não interior a 90%· (noventa por cen· ~~~~da na 2, d.eO' 26, de setemolo_ ~ cultura na Comis.. .. ão Nacional de Crê.' gas feita..') por produt.ores ou coop~
tO) d~ ~eus recursoo d.e aplIcação, ao ,. p~~" a vlo ora.t com ~ s,eguln dito Rural recairá, de p!'efel'ência, em rativas de gêneros, de sua$ re.:;p~t: ... 
tmanclamento das cooperataas rUIa .edaçao .• até 31 de dezemblo de 19'65, membro da COAT vas produções que tenham garanha 
e das que objetiva.m o beneficiamento, as o~eraçoes ~e 9ue trata o art. 3'" . '. . _ de preço mín:mo. 
oU industrialização dos produtos agro- I podelâo .ser .eahzadas também com Art. 37. FIca cl'1ada. a COIDlssac 
pecuários. t.erce11'Os que hajam ~.s:>egu.rado ao NaclonaI d-e Crédit.o Runll, encar~'e Art. 44 A~ ope!'at;õ~s de desron-

A!'t, 28. Os bancos particulares e 
8S cooperati"as de crédito. mamerão, 
obrigatoriamente, aplicados em opera
ções de crédit.O' rural. contratadas diM 
retamente com produtores ou suas 
cooperativas, pelo menos 10% (de" 
por centO) de seus depóSItos totais. 

produtor o preço mínllno !lxr..do de gacla da parte nonnMivn da polítIca to de cedu;a.s de crédlt<) nu'a! de 
acõrdo com est.e. LeI." de crédito rural a ser obedecida pelas! emis~-ão de pequeno.<; p:'odu:o!'{';:' e de 

Art. 31. Os produtos agropecuá_ instituições finaIlceiras nêle especiali S'1RS coop.2rat.i.va~, gozarão de l'edes_ 
rios. adquitidos pela Comissão de Fi- zada.. ; contos .extra-llm1tc. 
nanciamento da Produção nos têrmos 
desta rei. serão utillzados para regu
lar o mercado de consumo. preteren· 
cialmente atravé,'i daIS entidades pú

§ 19. Para os rins do disposto nes-' blicas de aSSistência alimenta.r e ro-
t.e artigo consideram-se operações tí .. cial. e das cooperativas de consumQ, 
p:cas de crédito rural as contraídas Art. 3Z Quando não fôr possivel 
por prazo não inferior a 180 (Cento ao produtor, pela alLSênciâ. de meios, 
e oit.enta) dias na forma previ.. .. t.~ na.') 'cump:'ir as exigências do Art, 11· da 
Leis ns. 492 e 3.253 de 30 de agôsto Lei n9 1 506. de 19 de dezembro de 
de 1938 e 27 de agõsto de 1957. 1951. o serviço será. execu:ado sob a 

responsabilidade da C-omissão de Fi~ 
I 2'" Os estabelecimentos que n10 'oanclamento da, Produção o:u seus de· 

desejarem oU nã9 puderem atender ~~ legados. na forma dos artigos 61! e 79 
obrigações di) pl'c.sente art.igo 'poderao da referida ie1, sendo deciuzldas as 
optar pelo dcpó!>lto na SUl\llOC em respecti,zas despcsas do valor do fiM 
conta vinculad:\ -à ordem da C.N.C.R nanciamentO ou aquisiçãO'. 
das importân('ias correspondente! •• no 
t,odo ou em parte, àquelas operaçoes 
para aplicação nos rins previsto.'i no 
ar'igo 9(1 desta lei. . 

§ 31!. As quantias rcconüdas à 
SUMQC 'la forma dê'ste artigo vence·. 
l"áo juros à taxa Inferior de 1 % (um 
por 'cento) a Q~le v!gorar: em .média 
pa~'a os empréstimos e refmanCUlmen
tos concedi,dos com recmsos do Fundo 
Nacional de Empr~t.!mos RuraIs. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A.I't. 33 Estendem-se aos Bancos 
de Crédito da Amní~ônia S. A., do 
Nordeste do BrasU S. A. e Nacional 
do Crédito Coopera tivo as dispOSições 
constantes do art. gQ e seu parágrafo 
do Decreto-lei nQ 2.611. de 20 de se
>embl'C) de 1940. bE;m como o precei
t.uado nos artigos 1'" e 2'? do Decreto
rei n'? 1. 003, de 29 de dezembro de 
1938, § 40. Para de~el'min3.ção do valor 

mantido Delo~ bancos particulares em 
one"ae:-õe.~ de crédito rural proceder- Art. 34. O !imite de emIssão de 
1'f.-á a l'eai\ls~amentos semestrais to-' bônus pelo Banco dQ Brllsil S. A. ti .. 
mndo por base o saldo médio do." ri;~_ xado no art.Jgo 49 e seu pa.rág-rafo Únl
PÓ"itOR no semestre an·crior. efetu" co da Lei n9 4'54, de 9 de julho de 1937, 
Hndo-sp as cor"eçõe~ cabiveis durante pod,e ser elevado até o montante das 
o sf',.mestre sUl-}sf'ql\ente. opei'açOes de financiamento em vIgor, 

~ 50. A inohservância ao disposto realiz~da pel.o pr~pt'io Bane<? .e. pelo:; 
neste a~·tigo sule1t.ará o infrator à de"!ll~ls estaoeleclmentoo ofICIais de 
multa variável ent.re lÔ% (dez por cred!to. 
cento) e 50~ /cinqUenta por cento) Parágrafo Ún!co. O Banco do Bra· 
sôbre os valores não apncados em si! S. A. elevara os limites de r~íles
crédito l'lll'a[ e não recolhidos em conLo dos outro!:; estabe!ecfmen~os of1 ... 
pro?!) hábil. ~ qual impostn pela RU· ciais de crédito <na proporc;ã<: do mon_ 
MOC revf"rtí'l'á ell1 faVOr rio ~lJndo I tante dos financiamentos pm: êles rea .. 
Nacional de Emprés'lmos Rm'aHL lizados.· , 

GARANTIA DPS PREÇOS 
MtN1MOS 

Ad. 35, Os 'limites de redesconto 
d0.5 estabelecimentos oficiais de cré~ 
dito serão revistos na- proporção do 
montante do.s financiamentos por êles 

·Art. 29. A observância ao,': p"~ç"s ·rolizados. 
mínimoli é di3Posição d(' or'Jenl pú
blica. irrentlnciável sendo nulo.'i d? Art. 36· O a,rt. 15 da LeI De~ 
ple~o dlr_e!"~o o.'! C0ntratos. M obri-, ier!ada no ~. de 11 de outubro de 1962 
gll.C.,Õ:'<; ou títulos de crédito, que' en'l;a~sa a. v1gorar com a segumte re
'.'f\l,verem a ~q\ljslção de procll\t[)~ ~t'~ç1\o: 
e.\~l·()pccllários corp violação dos re-

j 
"Art. 15. A Comissão de Assi.s~ 

feridOB preços mtn!mos.... .éncia J'pcnica ao Crédito Agropecuá-
A:·t. 3n. Os preC05 para f!nnnçiR- i'~O i.CQAT~. pres.idida pero. Secre-iá

Itlentoa oU aquisiç.!o nas dh·el .... a'" re- no Geral ao. AgrlCUUUl'a e l[.ltegrada 

Art. 38. A ComiEsão Nacional df' Art. 45 Nas operações dr finan-
Créd~tQ RUral com sede e funciona- ciamento "ural não poderão ,:,er co
mento obriga.tório no':)ist.·ito Federa,l bradas taxas e emo!uu1(·n:,o-s.f!Hf' ~ne ... 
será constituída. dos seguintes me-m .. rem os jUl'OS, aiém do.'; ltm1tes flxa ... 
bro:' ~ I' dos pela SUMOC. .. 

I _ Diretor ou seu rcpresentante. Art. 46. Terão preferência para OS 
da. SuperinLendência da Moeda e do, empreHimos rlU'ais os p~quenos pro~ 
Crédito q-'le a presidirá; dut.ores e sutis coa-peratlVas. 

:rI - Diretores OI' seUl> represen
tantes, das Cat't-eiras oe Crédito Agri 
cola do Banco do· Brasil S, A.; 

Art. 47. Todos os dispoSItiVOS des
ta lei. no que forem aplicâvci.~, be
nebelam por igual aOB pc:::cadol'es e 

III :...... Diretor ou seu re-prcsentan. suas cooperativas. 
te, da Carte:ra de Colonização do I Art, 48. Os estabelecimentos pa ... 
Baneo do Brasil S. A.; trocinadores financiarão as coopera

IV _ Diretor ou seU reprcsenta·nte. tiva.s na const'l'ução pe a,rmazens e 
do Banco de CrédittJ coJ~erativO'; silos, compra e implantaç~o de pa.. 

trulhas mecanizadfi.'j neces:árias ao 
V - DiretQr ou seu representante, atendimento de seuS" a.'i-"ociados. a~'in

da carteira de Redesconto do Banco do atravé~ de cOll\'éniof e {'m cola
do Brasil S. A.; bOl'ação com os órgãos próprios do 

VI - Diretor ou seu repl'e:'entnnte I Ministér;Q da Agricultul'<l, 
do Banco de Crédito da. Amazônia; Art. 49. As entldndes referidas. no 

VII _ Diretor ou seu repre.~enLan·: (I,rt. 6~ ~il1a!l('ial'áo a,; c00pe-r~tl\·a:1 
te, do Banco do Nordest.e do BraS,11 de. eJett'lflcnçao l'Ul'al e as '3oc:.eda~ 
s. A.· des de ecÓ'nom1a mista q:\e -vlsem 

• idêntico objetivo. 
VIII - Superintendente ou repre~ I . 

sentante da. Superintendência da Po. Art. 50, Aplicam-se aos BanrOS 
Iítica.. Agrária' particulares e cooperativa!:> de crê .. 

',. . dito o disposto no art, 15 desta Lei, 
IX - Supel'mtena.ente ~n .l'epl'e-\ Art. 51. O limite da nota de cré_ 

sentan~ da. SupertntendenCla do dit.o '[""H·al. cL'ie . .da no arL 2" da Lei 
Aba.stec1mento; n9 3.253. de 27 de agõsto de 1957. será 

X _ Diretor ou seu representante' de 15q (cen~o e c.il~qüen.t~) vêz.es O 
do Ministério da Agl'iC'11tura' valor do maIOr salal'lo mlllllll0 vlgen .. 

, te no Pai.c;, 
XI -: um represent~nte da Con.- Art. 52. A inst.ituiç5.o financeira" 

feder&çao Rural Bra.'tlleLM escolh.l. na concessão de empréstimo rural ao 
do em lista tríplice por esta orgal1l~ produtor, diligenciará pa:'a (} at.endi
zada., ~e nomeação. do PreSidente da j menta de tôdas as providências QUe 
R~publica; I se tizeren~ neces~á.ri~s inclusive junto 

XII _ Um representante de entl-'! llerv€'utla de JustIça. 
dáde de classe represent.ativa. dOB! parágrafO único. As de.spe~s de .... 
t~abalhadore'ii em 1ns'Jt,uil(';:~ de cré_ cOl'rent€'~.~ cumprimento dc..<;te a·rtl'" 
dito e um repref.entante .1a entida-j qo corlel.U? à. conta do produtor, 
de dé classe, representativa. de tra- _seDd.o. proiblda qua.lqller ~O~l'ança náq. 
balhadores ruarais, escolhida e no~ a.uto-nzada pela lel ou leglmento de 
meada na forma do inciso-anterior, I custas. _ ' 

Art. :>3. E'3h. lei entrará em VIgor 
Art. 3~. O Poder Executivo regu- I na da.t.a·de SUa p"uhlicaç!io, revo;adaa 

lamentara o funciona.ment.o da CNOR a", disposições em contrário, 
no prazo de 60 ise.s.s.,:,(,a) dias con
ta-dos da publicação desta: lei. 

Art. 40. Ú$ empréstimOts concedi_ 
dai ao setor agropecuário pelas en

As Comissões de Agricultur9., 
Economia e de Finanças. ~ 

O SR. pnESlDE:-ITE, { 

tidades componentes do silltema n&- A Pl'l~'sidência deferiu hoit' OS 11._1." 
o!onaJ do crédito ruraJ seric dJvul.! "uintf'15. l·t"QU.frjmenw,s. de jnfol·m.a~:õ_ 
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lDJ)r.es€niados na, sessão de ontem: .o de. 
n.9 19, de autoria do nobre Senador 
Vasconcelos TOfl'e.s. e o de nQ 20, de 
autoria do nobre senador José Er· 
mírto. . 

Há Orad01'€S inscritos. 
Tem a palavra. o· nobre Sena10r 

Aarão Sceinbl'uch. iPausa). 
Não está, presente. 
Tem a ~)a:avra o nobre Senadol> 

:Mero d.e Sá: (Pausa). 
Não esta presente .. 
A palavra está franqueada !los Se~ 

nhores Senadores. 
o SR, EDMUNDO LEVI: 

fir. presi~ente, p·eço a palayra. 
O SR, PRESIDENTE:. 

() sa EDMUNDO LEVY - Tem 
O aparte .o nobre colega. 

Atendel':a à Capital e não a todo o 
Est.ado. O Interior, nobl'e colega, há 
anOs não rec~be sequer um grão de 
oofé do LB.C. 

com o !BC e receber Suas faIsas ou' 
pretensas cotas. Ma·a iSto é feito pelo 
IBC. Recebem porque ,\estão in.scl'i .. 
too~ . 

O S1'. Arthur Virgillo - Desculpe
me V .... Exa. a intenupção, Ouvindo 
o discurso de V. Exa., do meu gabi- . 
nete, entendi ser do meu devel' pl'es- :É uma solução aparentemente ';-oa, . Enquanto i?so um homem do inre .. 

~
tar alguns eEclareclmentl.l&. Tenho para. atender o seu veemente apêlo: nor da Amazõnia. gasta um dinheirão 
tratad.o dê.ste assunto COro o nos~o O 81'. Nelson Maculan, atr!:)vés de para provar a sua condição de serin ... 
em,ner:k bo:ega e meu prez~ldo am;glJ sua rêde de a.c:sessÔre5, estaria apl'e.. galist.a e comerciante, embora tradi. 
3enadcf Nelson MacuJan, e pO~so in .. ~entando uma soluçãc' que a éle ?Q ... cional nQ' Amaoonas - e, no final de. 
formar que 8. Exü. já (jf'tel':ninou deria parecer . boa, mas, nós, ama.zo .. centas, tem' a. sua pretensão jndéflt"! .. 
medida.'! adequadas para su1J~'lr no.'5SO nenseS e conhecedQl'e5 do problema da.- como aconteceu c9m um se-rjn .. 
Estado e outrRS !'eg.óes d~ Amr"dór::.ia sabemos qllü não resolve. ° café tor~ gallSta comerciante do Juruá,. que 
dêsse proouto que se vai romf.lll~l,) radQ seria. bom para a Capital, :mas gestou Cr$ 40:000,00 em documentru 
cada. ve-z mais rltl'U. precisam;;nte per para c' interiiJl', servido por embarca.. para provar essa sua condição, E n') 
ê.::ses fÜos que V. Exa. acab.a de ções morosas, não. fim. teve sel: ,pedido recusado. 'f:sses 
alinhal', citando inclusive I) navio que O Sr. Arthur VirgíliO Então, outros individuos, que .têm a sua quo .. 
desapareceu n';).s l:;lOX mida.::lês da foz deve-~e buscar outra soluçãO, qU'ç ta. garantida 'quando um navio ap"or .• 
do Amazonas e foi tei·minp.l' em Pc.- não .pO.'isibilite o desv:o do cafê. ta, descem como que de pára.-quedaa 
ramaribo .. , Tenho discutido c'>m o em Manaus e açambarcam o café. 

O SR. EDMUNDO LEVI: . Senador Nelson Maculan o pr<Jblema, O SR. ED1ftJNDO LEVI - Uma per que isto? Reforça-se a minha te .. 
, ' ~ .' . que é dÍficil e gmve. porque' o café, ~olução para se evitar o contrabando se de que isto ocOrre dev:do à falta. 

Tem a palavra o nobre Senador: 

(~se11l levtsao do Olador) ;-<>~r. ple- (àS vêzes, entra t sai de Ma'1aus e se. e o desvie planejado ai dentro,' V. de competência dos homens do lnstj~ 
sid,nte, S1's. Senadores, de .. x~l ontem CF .- I. d p' "1.:) O Ex. lal . d t t j d ' a capItal cio meu Estailo numa s~tua- ,,~e ,~~~pre a 10,r. e alo.m~!n. '. . vez Ignore que quan o o na- u o Brasile 1'0 o Cafe ... ,te '~m difi-
ção difícil, na mesma situaçãO que Pl€Sctae:l~~ do 1. B C está e.:;~.l,dal1do vio que conduz o café para Manaus cult<'1.do e. entrega do café ao ctmer
lá denunciei. aqUi, relauvamente M I a. P sSlb-llldade da m.:,talaç~o d,e j.lm não erra a rota, os aviõlJS despejam cIante tradicional do Amazonas e fã .. 
a.ba.stecimento do café. . Imo.nho em 1\[an!lliS ~ue, a1;'l!l u€ ,<;0- dez, dCze OU q\\inze·lndividu03 de-ou-- cilmente concede quotas ao- indiVíduos 

" lUClonar o probl~:na, lmped~rla c COn- tras praças que, vão para. lá fazer a que chegam no dia exato em que· ó 
M~riaus, ~omo o interior d:}~ A,md- Itraoando d~ nO~s(j ~rjnciph~_ produt? "mágica" do desaparecimento do pro- nav:o aparta para. recebê-las, . 

Zlua.:;. con.mua tot.almente de.splOV!- de expcl'taçao nRluua - rc-s;a.0. Ma duto, Ali está o pess-oal do Imrtuto 
do de café para a sua p::pulação e !POUC03 dias, 8. Cxa .autorjz'~u a cn- it quem ~ entregue o produtl), mas rõ;a-. O Sr. Arthur Virgilio - P.érmite 
:aqt1J~I.a gente, pedllldo pl'OVWênclu.s tl'ega de seiscentas ~Bcas d~ café ql.e bemO-s que muitc-s moinhos legaliz.a- V.- Exa. outro f).parte? 
a~r·aVf'Í> de pUl'Jan:-entares e d,) 30"' seria feita m=~valmente à Cooperati .. dos não têm o café, O SR, EDMUNDc.. LEVY - POIs 
verno, e.sper.a cOnfla11'e uma so!uça~~ \va ·pre.sid da pelo ATcebisIJo D. João, nào. 
EI?-t.retanto, te~ho o d2sprazer ·.lte de Souza Lima" que se 'COlHp1'('me~eu A SOlução honesta seri.:l, o nobre . 
aflnnar, pe\ame €s"a c..a5a, que me' -:1 distribuir esm C..)t.lt excll,lsivRmente Senador Nelson Maculan deslocar.·se O Sr. Arthur Virgílio - Há pou-
parece~ baldadll.~ as e:,peranças da .na capital e no interior do 'EstadfJ. até a capital amazonense e entender- cos dias estive' em Manaus com um 
p.o.pulaçao a.m~.'wnense, p~rqu-2'_ o Iuz- sera '1ma cota apreciável qUé! ira. .s:u~ se com as aute·ridades governainen .. Of~cial que trabalha naquela autar
t.ltuto Bras;.lell'-o .do Ca.fe, .nao Ob.s-I pri as d!eficiências que se ve.rUi- tais e órgãos de classe. S. EXa. deve qUla. :tsse oficial apresentou um re .. 
ta~t~,. os ap~I05 fe,t-os pOT ",mun,. e ~or caiu naquela região. Continuo, de- ter recebido um telegrama, convidan- laOOr:o que é, um verdadeiro libelo ao 
OU~lCS ~a . .:a~lt?tRleS e p_Io SI. ,,(<;'j_ tende:rdo o ponto-de-vista que te~ho do-o a il' a Manaus verifjcar in loco' l'espeito de· que vinha. ocorrendo. na .. 
v~:n~dot do E5 ado, nenhl.!ma ~.OVl::- debatIdo cOm o Presidente do Insti- o prOblema e blls~ar uma SOlução quela. região, 1!:sse relatório, qUe já 
<1:encI~ tc~ou capaz .o:te por .c~i,)l'o a.1 wto Brasileiro do Café de que si)- conjunta para sltuação tão gra'\\e. provocou hclusive a demissão de fun':' 
sltu.açao íiiJ.ue lmp~~'a uJ,s. nego'<:~.(]~ d.e lmente a instalação de u~ mo"inho do O Sr, Arth-ur Virgilio _ Soube Nue cíonários que atuavam naquela área 
caf) do A:11'azons l • LB.C em. Ma.;.11 lS, para benefic'1lr a situação no Amapá, por um repi-~- acusa ainda· autm:idades que partici~ 

Os jama:s tc.uos an'lllcim'am há lo prOduto, evitará que o café sa·ia pa_ sentante daquele território, é igual à param: do contrabando de café, .. :tsse 
. pouco tempo, que t~ria sido re111etióo . 1'a a rota. do contrabando. :este meu do Amazonas. Atinge igualmente expediente já. foi encaminhado ào 
pa.ra o Amazonas, um earregamento aparte ao disCUl'õõ(l de 'I. Exa. é par., inúmeros MunicípiOS no interior tio Min1stério da Justiça, que vai detel'w 
de trinta e cinco fJU trinta e ,ete bem süuar a pOsição do ·sr. 8enad')r Pará onde também há falta de café'.' minar provIdências por intermédio 
mil saC3S de café. Entretanto, o pN- ~elson Macúlan, que. vem pl'ocUl'ando das Fôrças Armadas, no sentido de 
duto nem .seqlET subiu o Rio Ama- a SOiução mais adequada. I,ara st.pe- O SR. EDMUNDO .LEVY - Exa .. coibIr o que vem ocorrendo com o 
ZO!las. O n9V!0 a 'f'le o Institu;o Era. raro iJefinit..tvameJl~e o prv'blema. tamente. café em Manaus e qUe fN verificado 
sHeil'o d.o Café c.:}nfiou o trap,:porie,. " --, O Sr. Arthur Virgilio _ A tenta .. e e:purudo por êsse oficial, conforme 
P

or certo no,',o acerteu c.om R foz do O SR, EDMUNDO. ,L,EVY - Noble - da-dos estarrecidos que apresentou. 
S d A Ih V 1 d çao do preço que o contrabando pa- O 

Rio Al.l13Zonas, n50 obstante' os Seu.s ,enl'1 or r, u.r. lrg! 10, ag~'~ .eço: f d SR. EDYUNDO LEVY - :~,-,seS 
300 qu lc':-m~tr{)5 de l0.l'!!~lnl, e de um ,he os esclalecImentO:;. Convel",el, há- ge., em ace o preço cfici~l do café, fatos a que V. Exa. ~e refere, ,'nclu·, 

~ d E S - G fa .. com que haja ê,sse desvio, êsse 1 
momento para eut.ro vi'.l-~e uf.1'3cado poucos .as, com o . xmo. r.. 0_ de~caininho do destino que deveria. s Ve na Comi~são de Inquérito, com .. 

• em P$l·;:cna.ribo.' . vernaQor do Estado e 8. ·Exa, ll1for- provam a participacão de element.oA c S P 'd t d ter. Quando soliCitei" uma comissão rn 'li-me que o r, reEH en e o.-Ins- d . . que conhecemos. Não faço acu's.ça', 
0 '1'1'0 h' nOl'" d'os "on lb 000 ·t t 13 '1· '1 h e mquérito na Legislatura pas,',ada, l L , ". ~us L'l. ~ v 1 " .tI U ~'" 1'aS1 elro do Cafe he a-via a a ou b, não é do meu feitio mas 

E'~(;"'.s, tl~:~lJé;l1 não a-eertOu o estuá- \pedido local para estocagern de. trinta, c?mQ Deput.ado Federal, para inv€S- esta. questão do contrabando dO. caf~ 
!l_o. do RIO Amazonas e aportou em a trinta e cinco mil sacas de café. tlgar () problema., fui a Manaus. Con... jã. e"xlste h, á uns oito anos,. é qua'. 
Porto d'!L>"en e t -' .' segui apurar que o café en' .. jado o . l~.,. Aparentemen e é uma sQ)uçao,-"- mas. v uma tradlC;~ão. De qUalquer mane'ra 

. -' - dá' àquela altura para o nosso' Estado Sr. Presidel1te. 8,'s, Senadores, apa': .:te emergenCla, que nao po er aten- I " V,, Exa. deu. informação mu,'!o a,,'a, 
d 1 ,1 - en rava em .Manaus, mas vinha como -renteme!1te" o Instir,uto' Bl'asileü'o 'do< c er aos rec amos da popl.uaça()· da, da"\lel que velo demonstrar certo In-• 6 1 - t . . t se ·fõ.sse d~stilIado 6. cCmerciantes' de t Café, sezund'J anunciam .0.3 ·J'ornais .... maz n a, porque as l'lnt·a Oll trln 1;1.- t erêsse do Senador l\relson Mac·ul.(m 

t 
~ ., 'j 'd f lá h d San arém, em tal \10 ,lume que, pM orna providéncia..s pc.r'l-' solucionar ~ ,e Cl_:!Q m: sacas e ca é c ega as cu em atender OS: apelos que lhe são fo1'-

Crl",e. Ent~'etanto, tudo . isto, tóda esta em p.')uco tempo desaparecem. b de:' exep-lplo, pal'llltins teria recebido ca- mu!:ados, 
conduta i!'l'(zular, contrária' aos in- '3aparecimento do prOduto é' proble- fé para cinquenta anos. óbidos, pa .. ' 
terésses na('.iona~, cl'iminos.á, é. tra- ma do I.B,C. Não é p05sivel qne a ra cem. Assim aquêles Municípios Continuo acreditando na boa ,on~ 
çada" e defendida lá dentro do IBC. população daquela .região, princlp'3.1- recebel'am fiCticiamente' cotas fabu.. tade e na sincera intenção do nobre 
São os seus dirigentes, são OS ho- ~ente do Amazonas, continui ..sofren- losas de café. A tentação do preço do SenadOr Nelscn Maculan em res:olveI" 
ruem que fm:mam a cúpula do mc, do pela incapacidade adminLstl'at:va cCntl'abando, repito, fl!z com que os problemas da Amazônia, Entfe
os l'2spomáveis 1 ar êsse-s d2sa..tino.s-. ,do LB.C, Não t.enho motivos para oCOrra ,~ta s~tuaç.ão. O café chega, tanto, quem frisar, tentei várias v~
êsses desmandos 'que envergo-nham a 'deSCItr no Presidente dO I.B.C .. mas S~l ontra vez por intermédio das zes e não consegui converSar cOm S. 
República, que env.ergonham um pais ConfiQ em que S. EX;l.- encontl'arã. cotas distribuídas. )!: problema c:om- Exa, Q. respe~to do assunto. Tant~s 
como o Br::::il. produtor de çafé, e que uma. solução. Entreta'nto" '-nobre Se- plexo e diffcil. A meu ver a distri.. vêzes insisti que um' dos Oficiais de 
cbriga os seus 'filhos.a fi~al' sem o nador Arthul'" Virgílio, eSsas ~próvi_ buição através: de Cooperativas e' As .. seu Gabinete - pelo telefcne - me 
seu café, E tanto mais crim!nosa. a dêndas tão Tecla'TIadas t.ardam o "POr sociações Rurais talvez' desse algum sugeriu que eu· obtivesse um Ol'onun .. 
. CCnd!lta ,dos di!igentes do I~'C, por- duas vêzes, tentei falar com S. Exa. resultado no coibir 'êsse descam.inho ciamento do G<:lvernador. Disse-lhe 
qu~ ;les an~tnC1an: que estarlQ.m fie- no LB.C., sem êxito: !la primeil'a., e em Manaus a wlução seria a insta .. então que a palavra que nretendo 
gUll1~O a _ orIent~ç~o, seguindo, as de- manc'.ou-me dizer por um de.,seus au- facão de um moinho, traILSmítir é a. do próprio Governa .. 
terml~açoes, segumdo. a . polltlCa ~o. xiliares, .qu~ não podia arender-me O SR. EDMUNDO 'LEVY -' co- dor, cOm quem ccnversei. mas issr, 
Sr. p''''!srdent; da Repubhca ... Envolve porque 'se encontra"\lG. em cOnferenc·ía. llheço êste aspecto de Comisslio Par- n~o impede que eu.traga um pronun .. 
0. nome de S. ~xg. ne?S~~ prátlc~ de~o- com jotrialistas alemãe.s; na outra, lamentar de Inquérito à que V. ,Exa Clamento de S. EXa;~ C,t,nv~L'sei com 
n~õõta de.emba~r a opml~o publIca que telefonei. daqui de .Brasília, para ex- se refere" Vi dados estatísticos in· o Governador e S. 'Exa. p.:u'Sou um 
amda lhe cone naS. VeI$! .. lJor-lhe a Situação, mas S. Exa. t~- Clusive .de algum aos firmas, tid~ co~ telegrama ao Sr. Nelson Maculan 

Sr, 'Presict,!:nte, Srs. Senadores, no rIa saído para almoç.P-r. mí).· sendo da Amazônia, ou portos de pedindo que ccmparecesse a Ma.naus 
.tra.zer ês~es fatos aO conhecimento da C{)ni:e~~ldo, a Admin:stração, as desembarque, de' milhares e milhares a fim de estudar o problema e €'n~ 
Casa, formulo um 'apêlo ao Sr. Se- ~'epartl()oes publicas, estou a par dês- de café que. ·hem existem, firmas Que contrar a solução necp",ãria. Até ho
nador Ne.:,son. Maculan. Presidente do c;es truques. Quando alguém não quer se rece.beEsem refê dariam para abas~ je o Sr. Nelson Macul~n nem no me· 
I!1Stituto Bra<;:i1ell'o do Café, no SCl1- l'ecF;ber uma pessOa que lhe pareça tecer o Amazonas durante alguns nos respondeu o telegrama do Gc'-
tl<'lo de que v{}lt~ as vi «tas par~ 9 gn- incômoda, assi!n procede. Fiz-me de anoo, mas tudo foi ficticío. vel'nBdar. 
ve problema é lu. dê a SOhlÇão adE'- crédÚlo e aceitei 001' duas vêze\'3 ·a.c: P 'd ·.Té V. Exa. que embora eu cont:~ 

d 
." - Cr lSSO me~mo! isse a V. Exa-. nui dando c,'e'd,'!o "O Sr. Npl,on "a-

qua .a, a.. fim de que a Ama.zônia d~~rll1PRs do Sr. NelsO. n MncuIan. qu d . . ... - ~'J lV.L 

b 1 d 
'to e quan o um navlO erra. a ~ua rO- cUlan, al2'l11na coll" ac ·"ece "ue o 

f€ce a aqu:l0.J,.· .. l.jue tem Írel e f Ti"Ut.o certe2.a do emoenho de V. ta e entra f10 AmaZOnas. desemba.-r- d ~ '" rr. - ~, 
t.r~tf'nH"nto:..ofQuànime ,que 'a Repú- Exa" senador Arthur VirgíliO, ama_o ca 10 d di pren e e impede de tCmar providêl1 w 

b,l!e;'l lhe ae"'f!.. .. ,.. '~,onpll-<'e com.o eu, em serv,'r àquela' d' .~!;O um ver e. e ro ,chort'llho de ciS!:» mais projundas'·pe.ra uma solu-
S 'nc.lvldUOO do Pará e de, o,utro;; ,Esta- ção def'n;t,'''a, . ' .. ..,r; ,r, A'dI 72' yzrgllzo - PermIte V. "f'g:ão, Dorém, con~Hipro que {) pro~ d s qu fá tê ~ fi t v 

Ex, um apar,e? blf.ma do moinb(\ rião é a soluçã.o... '. e ' mo., U5 C !CIOS m~IllhO!'I' O ur.(:'blcrna é certo. não Dodemo5 
.. a fim de entraI, em, ··entendImento re€.9lvê·lo todo. por nós mesmos; te-



Sábado 2!> ~=D=IA=R=IO==D=O.....;C..;O.;"N..;C=R;:::E,;;;S,;.,SO~N,;;A,;:C:;,IO~N,;:A..;:L~~(:;;;:Seçio 11) tlliereiro de 1964 419 .- ~~-=-~~~~~~:~,;~~~~~"' -. 
~ ~e p~~~~~i;ae~e ai~~~a~f~~.~~~ I t"~ia: ~es~H~;Ó~i~ c::a~e6~~a~e r/eâ; I ~~~f~V~o~~i ~eni~~' ~~~v~l~;i'iil~~: 1.~::S-ld ~e . J iublicado. de<spachado pela. 
ab~ aos homêm reEponsé.vclS pelos lanches. Mas a Amazônia em par- m"n~e principalm"nte por uma ooi I .. • enCla. 
lestl.nos ~o, ... u;,ç: estudá-lO, pOrque de f.lC~iar, e~tá s~ndo ~l'U~lli.leme.· ;:,a-I f.'a-.: p~rque ~sta\'a" c2rto de Que.~ I CO~,lPAnECE:l\'l MAIS OS SE~au .. 
Lm.bltJ .nc:.c.~n,;,. .. v. 1!X.ª' mew:o se r~- CXlflc::!.úa, rr.::e a l!.~H,lca do ln.&titut.J hcmem da. envernadura dQ 'Sr. Se- 3.-ES S:<':i'IADO~ES: 
erm h9. }:;c;.tCJ ... B.lem esta p2::'!C;'- BraSllClIo U{) Cale. A p~'~tt;-'tO de" ',' ,., ~ '... - .. 'c- ' 
r..m:,:lE:}. ab:;5i:c:da de cJ..fe. A:.~:..t!W <',)n~lP-banco náo se f01"l1:,ce' Dl:1::; n .. ctcJ Nf_:.n ~_CUi ',~ ~J.Q :.na (.;. ... ,,-: S;ba.3t • .;o .Ar~her, - Joaquim Pa-
nlln.C!p~C.3 n:;,:!) o eSL::tO pc:ous lÜJ I!3da. I cer a s~a ca _..ra,~"" ~,ba~,o;. ~2,.r[l f2I1l-0. - SlJC1.:cdo P':Clu;CO. - nu" 
lá. in~2:&2~C. Mas o Ama<:ci.::.s e o O SR. Er;'MU~.JDO LEVY E' ,t:ooca,:r.-~.,-, flIl,PC:,C::"_o S ..... .1 •• ~.r . .:l ~~ <t,,;:1:0 Juc(:. - D.:(-:~l1it Rc,a~'o. -
.m" ..... ; .. .,""·é~' CS'J"""" do f.1c ":1. exato. I um ?I..lUlbtro 0.= ,,;.,\.~da, ti. U ..... O "'.( ID'n"'rt" IVi r:z - JJão AO'rinino "'}o-, l"'a' _.) ___ , '-' ",.~. r o o alo p-opê-Uo Ci'" S"-Vl" ~ua' ... '-' ...... ~ 1.' .-

'om.é!·c~o, ccnLnu,ún sc:tcr~:io a a:;':'o O :Jr. V~t'a!d:J Lima _ Exi-Sle ~:n Câ'11. - . - ....... ~... IJ~Iier ... oa de A:u.a.r. - AJr.1o Gtce.' 
lef:l,.st:-. d:s ccm!:r",.):Uldl~ta~, m<:nco- Vtrtlac..~U'o lum! (stlE'~til:r:.O r;:-~~-!t u p tr1s" V·v ld L' E""to ..;;:uel'l - V..:<::cun~.;lo~ '):'ê.:';'':.:;, - t.1.'.,,-
nU1Hld~- COl11 a' t~ri-d:lc.;.~ d ," um::~Ol ~"ti .. O r. l a o .... a - ...... , o Arn"~ F-lin'O: M"11 •• 
)<> moJ;-:üa qu<> i.l

n
':",,, s~n~ 0.., lÃ .... • .':'ld't} que. Si:! ... f1~ ... ~'a aJu-:= ... cJ qu~ O 8R. E;:)~,;uL~o.:::O·L~\'l- D' r,,;)~ Ill~.,',â "ti2l-.• ~ ~ li er, - ~\~_.Jo 

hur Vi;trU;) ;'s e"x-p'llca .... ?·'.:t. .... ctr. V'M 1;;" m·~':.mu t~~t:; c':'n"n' 't P~:C.c.U~O. ~';IJP neira que, P-r i!:':;;~. f!~.se aqt;l e r~- ..... "'. . 
• .~<>, 1..)'''' ... , -... ". ' ... : _mu o am,Jc..:.n,. pO.q.lC pito' cüntinuo a acrcdital· ({.le S, O S'R P3.ESIDENTE'· . 
"xa, mu1.o me honram e c~n'obCrnll pelJ. pnmeLra.. vez patroC!nCl causa.,..' c::: de N"'l"'o :rv" 1 lan' . 
r- d::.:feea. que tcd:.5 fiz3mcs _ V. ne sering-ali~ta que C'.l:~2. à ~ort,:l da .c.~a. o Sr. '-';D'3. ~. i .... -to

n s;di~:l~de. \ A palavra e~tá facultada aos 5:5. 
:'Na., o Srnaúor Vivaldo Lltr1'l e c ou- repre..:en~ação amazonense· do 111.s.1- t..:m r~almC~L ~lt~ãt q';e P."JO" co~ I :::~naQ,Jl'cs. lPc.:usaQ. 
101' _ do.:> irtt2rês::es d.:> Amp.:c~las, tu~o e nada cJnseguia. As exip"ên~ encon ar LI ,\ ~s_." . 'r ~ ~ 
~onfo:rmo, tCdavia, O que di::se: há mas erart1 incrive:.s para' 4ue se 'pu- ~ ca~c~o que. c~rtOl ~ LB.C. Nao havenc~o quem peça a palavra. 
ealmente alguma co.sa, dentro do rBC dC.'SEe receber até uma CJta mlmmll.. POl.S.")O. tOlno a fo~m,~lat um apê. nem, l]uorum pare. dellberar sõbre. a
lue concorr~ para esfR s:tuaçáo de C<nlvereei, na minha. viagem ú!tlm?~ lo. p.ara que S. E~a ... ~~ à. Abf7ônia j~atetla constante da Ordem do DIa, 
alam:da.ue qlt~ GbS~l'yamo.; na Ama- aÍ) AmaZ0j1as. com o delega,do da e _veJa o que se passa. Nao ~as,>~nl, eu j toda ela em fase de votaçao, vou en
:ônül, re}1l,tjyall1e.bte àO café. E!sl1-'- l'epressão ao ccntrabando to verifl- nao estaTIa formulando apelo, mas cerra-, 0$ .rabalhvs, dt,signan 1':) p:Ul. 
.0, qüe- o SehadCr Né1son M3BU:.IÕ que!,' realIilellte. que está.' no firme em combate veemente, ,€ mluta con- 1. próxima sessão a seguinte 
wlsado por V. Ex?, Sêr..adol' Arthtlr V!'Gp6~ito de coibir a traI1'3ação i11- tra o Sr. Seha.dor ,~PLSon Maculan, 
ITirgiIio, avisado pct mim. a\.·.!:ldo 1 _r CIta do prOduto. E quem está neste porque é ltieu propo'lto," no Senado, 
todo.s nós que teh1es l:l1terê-.se !'" 'oS pl'~p6.sito só pode receber apOio de apenas defender os interesses do meu 
:Clsas da AniaZónia enccnt:'e uma ~I.'_ I quem viv ede alto3 propósitos na vida Estado, dentro do Brasil. 
~ÇãO e atenda aO próprio convite do I pública .. ~1$.s apen~s PO.Uderei qUfl.h~ Por conseguinte, a nomeaç;W do I 
JOvernadol, para que vá estudar, in to àS dlf!cu!.dades lmt:0S:1s por exi· 8r Senador N-élw11 Maculan é para 
'oco, as oC:J1Têtlc.ias, e não s-e fie ape~ g~ncja do próprio In~'titt1to Qu-anto miin '.lma certeza, uma. segurança de' 
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las nas in!"ol'mações do eu etado à apresentação ne documentos au- que, dentro de pouco tempo, êle dará 
11,aio.!', pat'a uma 0111Ç5.o apaentemen. tent1co~ de. pl"{)priedade, . em relação 1 ~ à' 'la dO', ~ ~e boa, mas ,que, na realidade, não t~m a~ serm;allsta. E~sas ex.gêncla.s es- a sOi uçao necess 11a e lec ma a a VOLaça(' em turno únlco, do Pro ... 
:J;ofundidade. As solw:,õe5 de em€r~ t!w. real~ente criando difieu1dades. prob.€ma do <: a:as~~c mert:o dg ;afé Jeto de Decreto Le~l.slatlvo nO 29, ,le 
~encia não atend2tn aos reclamos da MUlW.s ate ~e3istem d~ pleitear .suas no AffitaZOn:.ll.: en 'tt

cer 
ez3. f LSSO le 1963 (11.'1 23-A~3, na Caca de ot'igelll) 

)op~Jlf'.çáo da. Ama7ônki, (;,jr:::..s e, de.s!Stindo, vão procurar os por es ~ lazao rep O e re ormu o =!ue o\'r"'\ o Acôrdo Ba31CO de Co .. 
Tenho a certeza. de que V. Ext'o, c(;ntrJ.b:mdis.a~, os que têm cafê, os meu apelo para que 5. Exa. ::.:ncCJtl~ _ )c:.' J TC'cll1ca entre 05 Estar.<)<; 

como o Sella-cl<:r Vivaldo Lim;;t e OU-I ~ue tem a sn. co.: os qUl~ pú:lem ubter tre, o quantó :mtes, ~al soàução . t? Ullldo.~ do Brasil e Israel, concluído 
;ras p~:-.:soas. todos desejam_os llão tOl;adu.rhen!e a SUa cOtll.. povo do Am~ZOl1a~ 11;0. po e cOf: em Recife, em 12 de março de 1962, 
SÓ" b<;'il do Atn lZiJhas, ccm.[l a mora- O SR. ED'N1UNDO LEVY - Os nuar a sofreI, o p.obL~a do cO:1sa I tendo parecCles jaVOrauels sob númf'~ 
lizr~ão a.d:ninh:trativa d\) B!:flsil. I~l'eçcs eln vlgcr, com L o: p.:)~êccm bando do r B. C. e t:<.l0 do povo O ;os 7S9, 800, 801 e 802, de lD63, na.s 

Tcdcs nos _~ @ n00re Senador VI- ale -C'as.D pen<;~do pa:\1 favorecer os Instituto é que tem de encontffl.r : d.(> C')r.~t't7JI("'., e Justlca' 
valdo Lima, V. Ex:). e eu _ pD<!ere-1 eontrabund1stas., ' m~didas par-a re~ol~é-IO, mas se!n sa_ de Relaçõrs Extenores; de Eliuca<ã~ 
mcs, unindo nessas vozes, conJuJan-' O Sr. Vlwrldo Vma - t:, l2..e'o m!:!-I enLear. ~ pOpUri\.~'1t0 sem sub!l1ctê~ le CUhU1a e de Fmanças. 

) I..:JC dClxe d~ ser c'''e CRncl'ü de .. A.'Clé de U_.11a p ... J.a u_!>!m SUFlt-al' os do, 2 
:io ~o :.['3 .e forços, êSnC?Trer P:ll a que I ~cs, na p:~avra ,,~c V. Ex:!, !-Im~ es~ l~ a. dlbcwdades, co:nu está fazeIl~ . 

pe
;(od -'n- "'~-'bH .",.p tar CO'TI011A .... "-< .. d'd..,o"ifa·I\co o IL ·D:.'I, 81' .... rnacr lvat<o Lma, oi.(lO,emseguncoturno.doPro .. lmoralidad<> e p"'''''''a merecer o '.":=:' nc~:cs pobres s2tln:;ue!l'os 11 enflen-\ i o d V I" I V ' 
~ n. 'Ou. 4'10 pu i!ca ' ., '''._-'''''' '", ", a o d . L I'fe '"' h r" . d L· d S n d 4 19U" O Sr Vi UH] ......:. ' " cu~t{J do café naau:-.la .'e'Fião. O qUt: a.t!:l'a C'ço a sua ln e r~~~cla tm ~- leto ê .el o ,e., a o n9 ,ae v, 

~ .. ,\ um- a"pOI.!:,·Ll?fJ(-C; I~ernu.t" V.' é p,'''C;"30 _ " o ~·,c~'" sênodor Nol sa, que vem reforço f mmha expOS1- :}ue autC:lza o P"l,:::'tl' E:~[Cutl\'O a "'ml_ 
ir'~dor) V' F.}.~;;;, ~ ,~~~'e1: .. lmpnfo ~o 80n -~,i;'Cl!lal'l'- se p~cr~tificãv; a f1~e; ção e credenciar. me ainda mais a tlr selos c.omemoràtivos do cinqUen-

. . ". D .. O I",nQ.3. que a h~ .' dI' anelar novnnreWe pa"a (tUe o Sr {'e~ 1 'O:t tu' " ( p.~ .' , "AI 
oen:;-a cCT:<::dida no ne":!l'€' ~cn3dar -·pa.:'D, ar ~'11a :::OU';d.O ao c'3~O e . " 1" ....... , .' Q ~"";':' _ .~" ,,11. ___ ) :\ " '1 '} _ .. 
Nr::c'1 }.~:l~u'~n nJfn ínYé'~f-ir_N' na o ~~sumte: n.ao. '~na ,)o-:sível.. ,15.0 é nador Nélson l'u .... cul,an Vil fiO Amazo- to .)01i:::~.1 • tend".> parecer n

Q 
35;), 

prc:idência 4,0 rÍ1s'ti· UtLJ Brn.':.i~::ro ~G~sí'l:l, .n,'":o. 5.fI'á pcs.sfvel 'lca:':úu com n~s e bus~le a ~sOluçã~. ~~studan~o o de 1963~ da Com~5.sâo de R~d9t;J.O. 
do ('crê. prcVccou amplos e calo!~- ) c,,:nt~nlo~nC1o lIJ Bra<'il. q?e se pa~sa, af c;'l1ld 50 ... 5 locals~ a (. -. o rcdaç~." de v-:nclc1o t. •• l 

3 
sc:; c~'Jc.tr<; n.:'_:.:t Crs':l. .. I\".N o r'~ \~n~f.' .• Fnt[:() tfr-se-á 1,W1'1 aJ'lna ITlulto flm de que

j 
fi so.uc.ao , nao seja nl.·rn.. lQ turno~ 

B !n-;:-J~~ tll:,·('nC';·::!1.:~ c.:"üic'.), '0 lrL~'I~s~:~l? e, que 1:lilta.-a v" ,)0:1(r.1- men~ teór.cH., p:11wtwa. Quere!llos. 
p'~", ~,i;) ç-t'-lh" nO"'"'1i"'<"o p:U'a s 'm ball(1bt~s exr.rr:--..m ~ ld aç;~o CGrll li SOluçl:o d::f nit;';a pa1'a que o povo VJt:> .0, em turno único,'::.; , .. 
pr:l":7o 'eb t·'~ll -·rt:a-;à'l!(i" oC"~;!' r n:!)litu!.le, ') M.,fUlbarn::;o c a .C1':.i.1l~ r3almente saiba que ·05 hcnlens da 
ao",.,' .... ?1!-" ip':r ;~i(l!I"". (",:,"'~~'. i c'" "'1 \ ~O~~tlT.: P_:'t: :!'tr~,. avs?l' ~e ~êrlrl a. Repúb1iC9. n~to e~,>t5.o- nos 'a1t~s ~PD6tOS 

jeto de Df";:- ';:-w Le~!~l.J.tiVO nO 40, da 
f,63, OrI3inárlo da 0.1:.,,';3 G.G-' lJ~;1; ... 
t:ld<!)~ m,9 7~A, de 1903; na Casa Õ.) 
o~·:,:m) :~ue aprova a Convenç'ão 
ún~ca sôbr(' Entí:"r:"'c-:ntcs, assinada 
e'n ':,wa. york. a 3D de março de 19G1. 
tepdfl p"'I'eceres, sob ns. 80õ a 8C8, de 
1963, das Comissões de: Constttuh:c1e 
e Justiça., pela constitucionali<b.ôe e 
und1c:aade; R:..la(ô('s 1!:;;;;tenores, fu .. 

vorável'e saúde, favorável. 

o PlF'U vr:"; 11""'''.- a ccnc['~-50 d:1 11~ ... S.' }~30,. serl:!. '1U"ncs tlHural, ~penas para gozo ou trUH.'JO .de 
ce:r::-a. Deí-o 1'~:":cú~m~2, un~8. y't :'nl~~')~~car o ~grr;to. do café, queb~'á-lo vant~'!i:':ru; pessoais m~s.·sobret;:;do, 
Que me a"i;'Z"'l1"a"a o il1J~~:'e e '.3.:) ln- UJs.an e, c:m.an.c (I1l~ n.tO pu~"'.sS'.~ p3.fa diTi3j~1a. h::ne.:-tl':ncnte, decente w 

d!~."',::l:) flu.'" e-'1 wn ri-C'1'1!'-n n;rffit"- "?rvlr t:31"fl ~xt):;rtdf"o A.";SHn. dizi3 mrnte. esmo a{Js seus altos destinos_ 
m ....... ~ :'. rC''!' c'''' t,.;1'1 a Y1-l'l d', n :l!ti- () S:::,~c.;; N~ COl1 .l\;~~~IRn t.,er-::,'e-J8 Era o Que tinha: ft dlz~r; S~', Pr-e_ 
ca c",,""':,'Ú 11:-(':0n"ll, f' Que e"' ,,"'ja em '\. no. 1?_Ldf(L tle a nc:pr la!t.!;a~eIl- sldente. (r.Iutto bem, "iwto bem). 
cn:-,õl/"õ:" d" 'r{'fú~1TI"l!>r a or;-n~'l.(". t:, c ate. ':.f'nerC,am~l,~'e ~~ :l~~es" d'l,~ O Rlt. PltES!&ENTE: 
at", ent"lo -dr<0<l ro ~-'sunt{) do cnfé ,d"s de C9,~P. para tCuól? hm .... rland Sôbre a mesa requerlm"nto de 
entre r;tós. S~br('tudc. sabôria como!?3 Ar;t~7Gll1a, s~m ~,"n.:l';; qs rtf'.cc.s dl1 informações que .será. lido pelo 19 Se· 
ext!no;mr a pr§tica do cont.rabando -ontr,:o.t;::lo e .con.<.qu~ntemenve da cretá..rl0. 
qU?, naauela él)oca, se,!lmdü tinha- e~po. taça~ pala os paLSf'S que mano 
mcs conhecimento. Gampf'E!va livre- tem fronteIras ce'l!l ?I"i·.l~:(l regJ~(). 
m"nte. Arhava €.'O.ta soluça0 mUlto pnitlca 

o Rel1<"tcor Ne]wn' Maculan, por~ ;o,m o grão dO ~afó .'<ubdtvidido, riin
t.all+o, para lá foi com' o voto do S~- ",Hem ~ comprar,~, slmple~mente. pcr
n.?c1-: e a I!arantia rIe que o SAU man- qUE: npo .se s"b?l'1!) i1ual a qualIdade> 
da-l-" f'''t?ri9 9 S1.1;;I di'''Tlo''i''p'i t"o lc'!o nem o tipO d') p-roduto. 
5e rh~hl('11,"",h1,,-p d.-,,, _~'l:"S t.a!:f'fas· n'l- O SR EDMUNDO LEVY - A i'gO'_ 

que]e I1)~titqto. V. Fxi). esfá v€'nanà-o l menÜlr.ão. ' /;O 

um nrf'~'Cma oUP é rOn"'lp'1te'na trf~ O Sr. l'iuuldo Lima - Exato. O 
bl1p" d"'-ta ilusti'f> CPSfL H"'o5 o di'i- têTmc. .. me fa1t.r.vJI. f.:le est.ava con
lo'!o est"-se man·"nc'l ... l """""'<; E'T"'h'e victo -de que, a d0-tada e.sta sO:'lGão, a 
ho'" <>f1::; .rj .... Am'l'7o,,""': V. F':~, o S{'- .I:l.Tl~'17ônia teria cafÉ' largu!llente; não 
TI~""'." ~,thur Vi""";'io e a""ora eu que "''l.Vf'ria mais exniof"cão nem '!cntr1'l
me ':'~I'(''T1e'o to."'''';'.n, p .... ra dal' .. lh-= l)"nc0-, Assim. mís da Amf1zômR, me_ 
tarr'~Y'"ll o ""''''1' qT":l!O. rir",....,I", a '''''1. inrli('~~~'l t:Dfa o !n .. ""ü-

~-q F'nUlp..TT"1"\ 1.EV'\' ~ v. E'(' ~"",", Rrf'"n"'i1'o do Café, E'ncclltrarla_ 
v31" .... "a a f" .... ,,~' ;";~I). t,~.o<'. rtr'Gvés das sU·:JS provk;§ncia-s 

n Sr. 1:';7 {'1r1" TJn1o, _ t1"uito ol),i~ a <;('I;,~ii.O. " 

rracfo a V. E.,.1 E' prpri~o, na verd'l-I O SFt. ED:\iUNDO LEVI - NObre 
de nõr c0h"o :.'11) contrqbnnê.-o, ((11'" <:"n:-r.r:-:" Vivaldo l.:Ulfl, a sua honrcsa 
e~t(, T'lr€"illd~c'lnrlo a nCl'P':1:J~50. E~tll in t e:-t'''''Pl1cia ~hamOll-me a aten\,ão, 
n~o ."" vê at~T"ir1";r1q na sua n('ce,"~l-I·t m"lhOT, Oh"'l~.a-me a ferir um pOn
d:v1f' (manto n P:''"''' n1ifl1('nt{), p<>r":=~ to D"lo anal iria pa.s~ar N50 vou, ab
sl'i-rio ao O"rn:'io ~fnf::'Hn O ('?fl'> rt'1 C'<)lu t mnf'nte, teCf'r comentários a. res· 
,..-fr<>f" é .C'~l)~l',Qf'd .... cm Meu o:'irte ck) p::ito do fato. Quero d!~r a V. Exa. 
P"'B"'il. CC'1l10 os f,l''''':lnh.,s o ffl,.. .. 'U I ('l11E' 3 nomeacf'ío do ·~r Senndor Nel. 
C:('m E~U cl9;:,p"To. C'CTll seu rh""~l~1) I !"on._MaCll1~m paTa presidente do Ins~ 
.nu crm ~u.a ('/'O ... h~rnh"'rl:1. {) c?!é p. I tit"to B-D.<:i1~i;" do C:lfé levantou, 
nece,sy.dade, pode-::,:,c diz:r, de prlluf!- !·naturalmente, onda.z € dLsr.us,sóes, 1n~ 

E' lido o seZ1\inte 

Requerimento n9 21, de 1984 
Senhor Presidente: 

Reque!ro, regimentalmente, se of!· 
de ao Senhor Ministro das Relações 
para q'le informe, dos motivos det('r~ 
minantes, do não reatamento de re
lações C'oUlerc'ais (' dipiomática.'" (.Om 
a China, Continental. 

[ustt/icação 

4 

Votação, em turno único, do Pro-

j~~~Q ;e. 4Õ~~ :~61~9.:ar~~: lJ;' O~rlge~:: 
que reve .. 'te ao serviço Ativü do Exér. 
cit.r. ') Teneate Coronel Rubens -':bei. 
ro dos santos. e dá outras prov~~'ên .. 
elas tendo Pc<'receres favoráveis sob 
o~· ns, P-:l e 885, de 1963 das Co:nf.s
sões de S6gurança Nacional e de Fi
nanças. 

5 

Â França vem de reatar relações votaçlo, em turno único, 'do Re .. 
com a China de pequim,. Portugal e querimento n,t;' 1,205, de 1963. pelo 
F~panha, anunciam para breve' essa ç'Jai os Senbores Senarlores Artur 
disposição O VatiJano admite ao 1...,'"' VirgiH.o '!:Id('r do PTB). Barros Car .. 
clusão da. China na O. N. O. São [valhO C!,fder " .... t-"aioria) e Lino de 
700 milhões de ha.bitantes, um têrco Mattos (Líder do Bloco das Pequenas 
da população mundial que vive na Rep-e.:< ... t ~ões) <:of'''cltam ur;r,f-nr"a. 
China, e que o Bras'l não pode conti~ 1105, têrmos do artigo 326, ,nQ 5-B. do 
nuar ignorando. Rezimento Interno, p. 'a o Projeto de 

Sala das Sessões, em 28 de feve~ Decreto Leg\'31ativo n.t;' 44. de 1963 que 
reiro de 1964, _ J'al'ão Steilruck, ~OT'r-ip 'a-,:,istia 90S membros da Fôr ... 

O SR. PRESIDE!'oI"TE: ça Poli·~lal do Rio 'Grande do Norte. 
6 

O requerimento que f1c~b" de ,<::er 11do 
n:o de',)~nd-e dI'! anci1mE'nto. discus«ão 
E deliberação do Plenário. Será, de-

vc:a.ção. em primeiro turno, tk
PJ.'€jeto de Lei do Senado, nO 83, de 
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(~'- • ---= (::ieçao ",. Fevereiro de 1964 

.[t." ~ , :lu,~aría 'dO Scnl;Or senador VOs do centenário da A.'iS~jllÇãO C _ .. '... n.;', , - -~ 
f:,. ,..\r YU'''''I'()\ QUt' dlSpOe sôbre ,in \merCHl,i do pará, tendo parecerf's t~~\~~dO, ~ O~lc, .. I Le;;~IaL\o <lPL.3 e Jc- I _ de Francisco ÕUmpio Gome.!>, 
il.:nlz))çao a ser .. concedida, em ca${) 1\'OráV~'S ,<;o~ os ns, 158 <- 759 de 1963 ~~coC~~~;'~~ .. n;~~:t~~' ~t~iep~~a S;~b I Auxil ar de portatia. [,:".8, nos dias '".. 
0.". _v uu Cv !~l.. 1...2- ~.<tlJalnO das Comlssoes de' ClIn.:;Utuü;âo p JUs' ~'d' ~,Y , ., '."'. 11~ e 16' 
I;em justa ',~l.sa, antes do e!11pregado uça e d~ F'manças. "" ~-I~ ~:e_! ~il~.~ n; Y\'·rI."',<>':.Ll",),: Ccl?.syt,l~l·1 il_ de' Niron Sique:ra da Silva Au-
c'. ,o pcfl-:::do de doze mese' : eu. u~a C,~ml~s(\O de Smdlcanc,a . ; . . , _ 1~. 
(1.;: JiçO, e ',r. outras pro'lfjdências H· mC'Jmb:da. ce apurar as cau.s'3.s uo IXllia.r {te Lll~1peza,. J?L 11.}lD d,e. 1.,. 
, " v>"~,,' _ I. c. , ' acident,e ver,fj,ca~o, em 26 de fe','-e!'ei-, _ de Mana Juditn Roddgues;, Oft_ 
t~,n~(t y .. U:v"les sOu ~o~s ns. :43 e 7~, Votaçao, em ~urn(J UTIlC'O, do Pto-, 1'0 de 19G4 com o cano do Senado I eial AtqUlvologitta, PL~3, ,no dUi 17;J 
~ " . ~3, d~s ~omls~o,:.s.,,.;~e, COnst.l- Jeto ,ele RC30JUça-o ~n\l 1, qe 1964, ae Fed~raJ: chapa nO .1Bi, 'a ::;e:,viç.o d~:;te ( _ de Dalva Ribe.!'o VJanna,. ~a~ 
",tI e J ,a. f ,í', ,e[ C(JlU!1, autolla da ComlssfW D:retora, QUf G o' t ' lqt11<:'T:lfa-Revifma, PL-2, n.o d:;,a J7; 
~e:1d~i que oferece de n.9 1-CJ, e .d€ aposenta a 'l'aqUigrafa-Revisora, l!,.l- ~e~~'~t~;'ia do ~Bnaào Federal em) ~ de Elsita Le~l"':\; Co'elhD CaIDD')5.,.. 
l.., :H<ao 0:- ,f:f: 'màv~t ao proJe~ cmd:'l -rrjv!'l!no, nr NHf!O Qf' uII'P/'Ora n d; fevere ro df' 1964 _ Etiandro . da Paz, OfiCIal Bib1iote~ári9., l?L,6. 
~o,.;,,~ ~ 1endo.. da coml~ao d.lJ con.s~. PL-l, ~o Q~adro do- Seçretal'ia do Se~ Mend.es Viann2, Di.'e:o.'-Gel'aL 10 dm 17;. .' ' 
~~ .. ,,~ 's"'O ,e JustIÇtL '1(1.(10 l'eaelaL ( ATOS DO DIRE".i\JR-GERAL' - _ de Ma-rIa, Jos~ :M-lranda, de ,S,~ 

\ 'J 12 O Direttl::-GeraI f ""C:1Cr,:1.":l1 férias queira Lima., Oflcu!.l LeglSlatlVo. 
, , _, ' relativas ao exercício -d.e 1963 aos se~ PL~7, no dia 17; , 
Votação,' em turno .\'mico, dQ r'h'J- , Votaçao, em turno UlllOO, do Pro- guintes funcianál':m; -'- de José Ney pass9~ D3!1tas, Au-

'et0 d? ereto L" ,',0 n9 14. de Jeco de _ r:>ecr,t:lo LeglSJatlvo 1:19 J~ (H I ~ Fl':mciscO- das Chagas pompeu jXiliar Le;>;islati,VO, PL_9, .no, dI:.' 20; • 
19~ (Il9 5~B, dt, H'"'' "~" Câmara). 1963, ong,náno da Câmara r:'o.; liP.pu~ Fortuna, AURi1ia!' de Portaria, PL-lo. _ de sernflm de Ohvema, ~8qUl· 
que aprc', ~ 01':: textos- dtl- convenção tado.s (n,Q 167-A.(l2, na CaSa de ol'i~ a partir de 15 'Se janeiro de 196'. grafo de pebates, PL-4, nos dIas 15, 
2',,-' '<1 a n""'ecão ri!'.;: f"-'"-'!~""'O- gernJ, Y'u,e ,.aprova o te"tQ ,do Acordol ~DP _ 492-63J; 18 e 17: , , 
l'es contra radiações ioniznnLe3, a:1o· Que lnstltu~ o Centro Latmo-Amc;r1_ _ Marília Tá-',1Ora, 'OLcial Leg'.sJa.. _ de V ial Martms Ferre.ra 1;le-
tada pela Conferência Int,e,~,'HlcíonnI cano .de FlSlca, a5smado,pelo BraSi11 tiv-O, F'L-6 a.pa.rtil:: de 15 de janejr<) datar de Anais e Dcc~mentos pa.lla~ 
do Tra.balho em G-enebra, e da. con~ e vanos países, no rtJo de Janeiro, a de 19tH, :... fi? ~ 26-il4); mentares, PL-3, nos (lIaS I? e,21); 
\'ent,ão • :::.ra revisão parcial das (".on- 26 de muI'ço de 1962, tendo Parece _ Miecio dos Santos Andrade, Di- _ de Léa Augusta da Sl]ve~ra Lo· 

, vencões adotl'das pel-a mesma Con~ res, favoravels sob Us,: 819, 820. 8'.L retol', .eL,1, a partir de 15 de janei .. bo Rodrigues de castro, Oficla1 Le-
fefência, tendo e 822" ~e_ 1963, d~s COmZSSÕf!B: de" ro de 1964. ~ (Dl=' _ 511~63); _ gislativo. pL_8, no dia 22; . ' 

Pareceres favoráveis. sob números ÇQnstItul~ao e Justiça, de Eduração e I - E..'11manuel Nova. es, AuxiliAr Le- _ de Ubaldo Gonçal,,:es, AUXlhar 
842, 843, 8~4 e 845, de 1963, das Co U~{1tura, de neJaçoes Ext.enor~s e .Q( gisla.Uvo, PL..-IO, a .partir de 1'7 de ja~ de portal'ia, PL-IO, no dIa ~2; , . 
lnís_,Õ~s. Fmo'I},;,as, . neiTo de 196-1, _ (DP _ 52-64); _ de Ma.ria Eliza _ Nogue:ra: OÍl~ 

I
', .;...... de constituição e Justiça; 13 - Jairo' Brasilianó &.l Gosta. Aju- I c'al Bibliotecária, PL-6, nos (l1as 23 

_ de Leqtslac;âo So~al; ~ dunte de A!moxa~ife, PL-7, a partir de e 3(): ' . I .', : 

:j de Ref(/cõe! Extenores: e Votaçao, em turno ÚlllCO, d.o rl.C_!2<O de ,ianen"o d~ 1964 (D?-HJ4-64): _ de Pau1o' Llsboa Barbosa. Oflc,al 
_ de Saua<', quenmento n \} 6, de 1964, nrlo qual o - Ubaldo Gonçalves, A'Jx1.liar de Legislativo, PL.3, no .d~a 23;. ' 

B Isennor ,s~~aC!or Melo. Braga ,~.;Ilcita ~ort:;tria, PL-IO, a partir de 30 de ,'_ de. ROh,aldo Ferreira D~as, Ofl-
a. transcnçao nOs Anals do SenadO dai' JaneIro de 19G4. _ (DP - 94-64-)~( clal Leglslatlvo, PL-8, 110S dms 23 e 

.Votaçã.o. em t.urno único, do Reque~ d~cla,t'ação feit.a pelO General Albioo - Bertino La-:cosck Eilva, Auxllinr 31; , , 
rimento nQ 4, de 1964, em que o se- SIlva, Presldent·e da Petrobrás 8.:0\ .. de Limpeza., PL-ll, a part"r de 1 de, - de Mary de Fana Albuquel'qu.e, 
nadar Vas;conceJos Tõrres solicita em caráter ofIcial e pUblicada em' -~ fev-erei'm de 1964. _ <'Dp _ 99.641' ! Oficial de Legislativo, PL-7" no da 
tran;serição dos Anals do Senado da de janeirQ do ano em'curso, - Anselmo Nogueira" Macieira. A::: 28; 
lCarta pela qual o Senhor Presidente 14 se~cr Legis-lativo. PL·~f a partir de 
da RepubliC".l convIdou o Presidente 17.de fevereiro de 1964. --- (DF 
da República -Francesa para 'ViSltflf Votação, em turnO único, do RQ.. 118-64): 
(l Bra.5il, e da 'respectiva resposta. ,'hquertmento nll 7, de 19li4, pelo q1l8! - .oswaldo SamDrlio, Ajudante de 

9 o Senhor Senador Mêlo' Braga 5011- Ponarla, PL-,7, a partir de 17 de te", 
cita a transcrição, nOs Ancis 'lo se_, vereil'O de 1964, - (DP ~_ -110..ij41 : 

Votação; em turno .ünico, do Re- nado, de entreviste. do General AJbi. - Lydla. dM Dores MaUa, Enfer .. 
(J,uenmenltO n" 3, oe 1961,' pelo qual OS no Sílva, f'residente da 2etroIJrás S. A, I m:íra, PL-7, a partir de 24 de feve,... 
iSenhore~ Senadores VasconCelos Tõr- publlcnda em 25 de j3.neiro Cio ant-11'ell'O de1961 .-. (DP - 29~15-U;, 

. de Helena 13l'own, Auxiliar Le. 
glslatiYo, PL-9, nQ dia 29; 

_ de G-erardo- Lima Aguiar, Oficial 
Legislativo, PL-S, no dia 30; " 
~ de lmcema da Costa de Castro. 

A.uxiliar Legislativo, pL-lO, no dia 30;' 

_ ·de Sylvia. M,nazl Mantovnni. 
Aux'liar Legislati'Vo, PL-1Q, nOS dl3S 
21) e 30; 

reg (Lider da 1\1aioria em exercício), em c'lrsO. ' Concedeu ainda. a Felipe Gomes, 
Siltetredo pacheco ILitlet do PSD'\ ' Ajudante de Admínistra.dor, PL-6, fé. - de Gelda Lyra do Nas\?imento, 

~ :E:s, ~à e.~CEH1:.'a.d!l a sessão, 1" f t ' . 19 Ta - f d Deb t s PL 4 no dl'a cru exerclcló) e 'Aurélio Vianna (Lider ~ 13.S re eren es ao eXerclclo de ,62, qmgr.a o e a e , ~ , . 
do BlOCO das Pequena~ Repre~enta- Cteva-nta·3e a sesSão ds 15 110_ a partír de -12 de fevereiro de 1954.' ,31; ,; 
ções em ex~rc.icj()) .solicitam nrgêncin tas J} 25 minutos). - .(Proc. D'P- - 59.64). . _ de Rubem Patú Trezena, Amd-
nos têl'tllos do a.rtigo 326, 11,9' 5-0, de- Abonou, de acôrdo com OS a,!'tigOS liar Legislativo, PL-10, nos dias 15 e 
Regimento interno, para o Projeto de 160, lt-em 11 e 302 do Re~ulalUento' 31; , 
:Lo; da Çãm.ro. n' 127. de 1963, qUE SECRETARIA da Secreta"!a. a.s faltas relativas ao _ de Seb'sUáo Nogueiral. Taqui-
<Üspõe ·,obre a remuneração, de pro-! DO 3ENADO FEDERAL mês si. Janeiro de' 1964. aos seguiU- .r.afo de D'''ates, ,PL.4. no di" 31', 
tltslOnais diplomados' em ~genhari6-, tes func,ionál'iOs:' _ _IJ 

Il.tquitetura e em Ae:l'OnOmla. Atos do D,'retor Geral d M ' de Lo rd S Vel'ga Au - . • ,- ~ de Myriam Gurião Mello, Oficial - e ana u e .-
PORTARIA RQ 13~~4, DE 27 DE Bibl'otecâria, PL~3, nos dias' 8, 9 e xi~ia.r Le-gistativo, PL-1Q; nos di~ 25, 10 

VotaçãO: em primeiro .turno, do Pro_ 
FEVEREJRO bE 1964 10; . 30 e 31 (R.epubUca-<:{! por ter saído 

_ de Elza Freit9s portal e Silva, com incorreçõe,s no DON de 6 de .se
Redatora, de Anais e Documentos tembro de 1963. jEtQ de Lei -do, Senado. nll 137, de " O Dir:ebor:-Geral, no uso de sue.s 

1963 de ~ulon~ do senl?or ~.enadOI' '(atriQU'çbeS~ resoJve desi,r'lar Jo.sê 
.M<lrtme:; .fUOlm (JU€, AutOrlZa o Poder Pinto Carneiro Lacerda, ASsessor Le_ 

, Executivo a emitir selos cotnemorati... gi~lativo~ PL·3, EUQfO da. ~o.sta Ma.:, 
. ) 

• 

, 

E'a.rlamentares, PL-3~ n(} 'dia 15; Diretoria do pessoal, em 2,1 de fe~, 
- de Franci~oo d,e A'5sis Rib?-il'O Ivereiro de 1964, _ 'Mal'ia do Carmo 

Ofic1~~ Legislativo, PL':'7, no dia 15;, Rondon Ribeiro SaTaWa~ -q~e~ora. 

. . 

r 
'" 
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COMISSõES PEl{,'\IA:-';ENTES 

AGRICULTURA (7 Membros) "lrIM'çp.s (1 5 ~,1e",bros) 
ritulares 

mgn:o Barros 
';)art aos I 

PSD 
SupJel •• _ 

1. Attíllo Font~na 

r:tulares 1:-';1., c. ':.!s Sup.entes SUJstl~~'OS 

'V.ce-Presidente) 
OSe F'eliciano 
leLson Mllclllan Ilicencl8;d"') 
}ix-Hult Rosado 
(au! Glubert 
,apes da Costa. 
..ntônJo Carlos 

PSD 2. 
t>TB 1. 
P1'B 2 
?l'B 3. 
JI)N 1. 
~JUN 2. 

• Pedro LUdovlcO 
A<:rão Ste.no/'uc! 
vag~ 

Vago 
Daniel K"ieger 
João Agripmo 

IEm 12 de deze mbro de 19631 

Vlctor,nv rlf.'ll'e 
I LOO:3.0 da Silve. I a 
S.ge~:-edu Pacheco 
~V1JSOn GOnçalVes 
l~, .cf; Neto 
Arg. de F':~ueiredo 

Bezerra ~et.o 
D,x-HUlt Rosado 

!'::iD 

I 
1 J06e U;J.lOnl:l 'o: 

:"'~.J E'...I<~I:'Il1U Bar;u:. 
P~lJ 3 .Meeezes P,mente: 
p~;; 

I 
4 Attl:,Q Fontana 

P::lJ , Pedro LudoVICO 
tPl'es ) P'lS I. ',:\e!r-:on Maculan 

lllCenciadoT 
PTll 

, 
2 L.no de Mataf 

P'lB 3 Amaury Silva 
I lIcenciado I 

Se~re~á)"o. AUXl1mr Legtslatlvo. ?L-9, José Ney Passos Dantas 
t-i'eun".õ,!· Quartas-lei:-as às 1600 noras. 

Pes-"oa de Queiroz P'I H I 4 AureliO Vianna 1 Ed [,1"",1 

Nota, Vaga a Pre5ictênCla, 

CONSTITUICÃO E JUSTiÇA (11 membros) 
Tltulares 

Jefferson de Aguiru 
Ruy Carneiro 

â.bão da Silveira 
'Wfison Gonçalves 

PartJUOs 

PtiD 
PC,U 
POSU 
PSD 

Suplentes 

1. Menezes 'Pimentel 
2. Leite Neto 

'3 Benedito' \lalladare' 
4 Aarão SLembl'Uch 

Substitutt)s 

Jose El'mmo Pib fi AntônJO Juca 2 
Dame1 Kl'leger I Vi~e Pres l UU~ 1 \dolphu P'l'anco 
Dmarle Mnrlz (11):\ 2 Eur;co Re;,ende 
[rtneu Boanhdusen 'JJ"1 3 João Agripino 
LOpes da C'Jsta 
Mem de 8; 

• Set::'e!a! 'Lo 
R('UlllÕL~ 

.J :J.\l 4 M!Jton C?mpos 
PL 1 AlOIsio de Carvalho 

Aux.liar' Lcr,lslall\'o PL-I0. l'ld B:'uóger . 
Quanas··re.ras a.c, 10 OÜ bJra~ 

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros I 

Mf:lv 

Vice-presldent.e) 
Iosaphat Mannho 
j\maury Silva lllcenci'3.do) 
Bezerra N et:) 

PSD 
P'Ul 
P'l'B 
I'TB 
JUN 
{jUN 
UDN 

5 Heribaldo VieIra 
1. Arg. FIgueU'euu 
2. SilvIo Perlcles 
3 Edmundo Levl 
1. Afonso Arinos 
2 Daniel Kneger 
3. João Agdlpino 

- Melo 

Tltulal'es 

Brêlg r IRUY Cal'neiro Vlce-p,-es.) 
Walfrectu Gurgel 

pstJ 
PciD 
:"':)1) 

2:3.:.1 
F"! B 
~'rH 

Ul>~ 
JU~ 

.,L1:'IJ 

Sup.enles 

1. Lehe ~ etv 
l Lobão da Silve.ra. 

A.rtUr VlrgHio 
A.loyslo de Carvalho 
Eurico Rezende 
Milton Campos lP:esidente 

Secreta!',o, OfIciai Legl.Slatlvo. PL-8 Ronaldo FerreIra Dias, 
Reu11l5es Quartas-fimas as 16.00 hOl:as 

Titulares D1.retura 

Auro Moura Andrade Pres, PSD 
Camilo Noguei~a da Gama PTH 
RUl Palmeira . UDN 

.!~ #erw Marinbc PSD 
, l.QdJbel:to Sena fYfB 

,attete PinheIro Pl'N 
'ua'iU17l1 Parente UD!'J 

iuidO Mond,n P;;9 
lasconccl06 Torres P'l'J) 

Sec:'etál',o: Dl'. Evandl'o Mendes Vianna, Díretol'Oeral. 
nCUlllÓ(·~. QU8:-ta-lelras as 10 1lOra5. 

DISTRITO FEDERAL (7 Membros) 
Parttdus Suplentes 

~enezes Pimentel PSD 1 FiliDto MulIer 
?edro LudovlCo ~ Vlce-Pres.) PS.Ll 2 Eugênio Barros 
~ino de Matos 'Presldente) PoSD J Heribaldo Vieira 
:lscar Passos P1'B 1. Aarão Steinbruch 
01X-Huit Rosado fiTB 2. AntõD..lO Jucé. 
Dinarte Mariz JDN 1. Lopes da Costa 
EUrICO Rezende UUN.- 2. Z:3I.Carta6 de Assumpção 

Secrctá:l.a; Oficial Legislativo, PL·-3. JuUeta fUbeir odOS Santos, 
Reunices; QUlIltM1eiras àS 10 horas. 

~CONOMIA (9 Meml>llos) 

Titulares . Pa.rttjos Suplentes 

.t2flnto Muller <Fresidente) PSD 1. Jeffers(ln de AguiBJ' 
~gnl0 Bar:-os PSD 2. Sigefred.Q Pacheco 
Attí110 Fontana PSD 3. Sebastião Archer 
JOSé Gulomard p:)J) 4. Josaphat Marinho 
~oSé Ermtrlo (Vice-.t1:~ , P'I'B 1. OScar parsas 
f;:!elson Maculan dicenciado) PTB 2.' Bezerra N.1!to 
i1JúUo Leite PTB 3. Me19 Brago. 
:AdOlp .. 10 Franco UDN 1. .1t-6é Cândido . 
T..opes da Costa. UDN 2. Zacarias de A.ssumpção 

Secretario: Auxiliar Legislativo, PL-10, Cid .Brugger. 
ReuniÕt3. 'Têrças .. feiras' àS 16,00 horas. ~ 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros) 
Tltulares 

Menezes ·Plmentel (Pre.s.): 
Walfredo Gurgel 
Pessoa de Quelroz 
Amaury Silva fllcenclado). 
Antonio CarlO$ 
Pedro Calazarus (Vice-Pres.) 
Mem de Sá 

Partidos 
PSD 
PSD 
PTB 
PTB 
UDN 
UDN 
UDN 

Suplenta 

1, Benedicto Valladare$ 
2. Slgefredo Pacheco 
1. Vago 
a. Vago 
1. Adolpho Franco 
2. Milwn Campos 
3. Amon de Melo 

Seeretâ.rla: OficiaI Legislativo, PL-7, Vera de Alva:enga Matra,· --
Reun.l.ó,(.'~~ ~ua.rta-;e~~f'4à§. ~5~OQ horas. .to .. ",. 

JUSe UUlomal'O 
~aUl GlUDertl 
Vivaldo Llma (Pl'e.., , 
Amaury Silva I llcenclado) 
Her:baldo Vieira 
EurlCo Rezende 
~.o\ntômo... Carlos 

Eugcnlu Banos 
~ Julio Leite 
1 AUl'E'llu Vumna 
2 Pessua de qUt. "O' 
3 An'onl:1 Juca 
I Lo\.. '.~ da Costa 

. 2 Z<lcanas de Assumpçflo 

Eec~'et31.a Ç)ftClal LegISlatIVO PL·7 Ve-a de Al-vaJ'enga i\oufra. 
Reu;llües. QUllltas-tell'as alO:; 16.00 ror as , 

POLiGON() DAS SÊCAS (7 Membros) 
Titulares 'aI b.1os Supler,tel 

Wilson GonçaJves P6D I SJ!!,efr('d~ pachf'co 
RUy carneiro jpres , PdU ·2 Ltlte Neto 
DIX-Huit Ro.sado PlB 3. AJ gemll o de Plguelredo 
Henbaldo Vle~ra prd J~ :'l1un a:e Melo 
JOSe Când~do U1>.1\I 5 JuliO Lelte 
;\\lféllQ V.ann 'Vice-Pres., PTI; 1 Jot'lu A3'flp.no 
J .. ::.arte Mar.z ODN 2. Lo}.>:.!s da Co~ta 

Secredn··u. AUXiliar Legislativo PL-9 J Ney Passos lJantas 
RCllnIÕe,:,' QUlntas-teu·a.s as 16.00 horas. 

REDAÇÃO (5 Membros) 
Titulare& 

Walfredo Ourgel 
SebastJáu Archer 
D1X·Huit R:lsado (Prel:i J 

Padre Calazans !Vlce-Pres.) 
Júlio Leite 

"'ar1;ldos 

PS:) 
PciJ.) 

'pTB 
U:J~ 
UDN 

Sup:ente: 

1 Lobão da Sllvelra 
2 Jose FelicmDo 
1. Heflbaldo Vieira' 
1. João Agr,pmo 
2. P€rsapbat Mannho 

Secre:J,-.a: Oficial Legislattvo. PL-8. 'Sarab Abrahão. 
Reuruôes: Trças-felras às 16.00 horas. 

RELAÇõES EXTERIORES (11 Membros) 
'Titulares ?artldos Suplentes 

Benedicto Valladarea PSD 1, Menezes Pimentel 
Filinto Muller PSD 2 .. Ruy Carne1ro 
Jefferson de Aguiar ff>res,) P8D 3 Jo.-) GUlOmard 
Aarão Steinbruch PSD 4. Victorino' F:elre 
Pessoa de Queltoz (Vice-Pres.) P'IB 1. ArgeIlUro de l"igueiredo 
Vivaldo Lima. p'ra 2. Antôlo Jw;á. 
OsCar PaSsos PTB 3. Vago 

, AntOnio carlos JUN 1. Daniel Krieger 
José Cândido iJDN 2. EurIco Rezende 
Padre Calazans IDN 3 J08.0 Agripino 
Arnon de Melo aD~ 4. Mem de Sá 

Secretá.rlo: Oficial Leglslatlvo, PL-G. J. B. Castejon Branco. 
Reunlões. QUintas-fei:as àS 15.00 noras. 

QAODE (5 Membros) 
Titulares Suplent€:l 

Pedro Ludovlco PSD \ 1. Eugênio Barros 
Sigefredo Pacheco E'SD 2. Waufredo Gurgel 
Dix-Huit Rosada fV'1ce.Pres.) PfB 1. Antóruo Jucá 
Lopes da Costa (Presidente) UDN 1. Dinarte Mariz 
Miguel Couto ' PSP 1. Raul Glubertl 

SecretárIO: AuxUiar LeglS'iat!vo PL-l0 lOOua.rdo Rui Eubasa. 
IReuI.11 es: QUintas-te1r~ às 15,00 .hor~, 

U. tj's 
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SECURANÇA NACIO\~Al (7 Membros) 
-Titulares Partidos Suplentea 

José Gu.:omard PSD 1. Ruy Carnelfo \ 

nhor Senador Slgefredo pacheco," mero 1,158-63, do 8r, Senador Antô .. 
aprovado em 15 de dezembro c.c nio Jucá. aprovado em 10 de :lezem. 
f963., \ bro de 1963. 

, Membros (5) _ Partidos Membros (5) - ParticIos 
Vtctorino FreIre P.:-i-D 2. Attíl10 Fontana 
Oscar PalSoS ?";'B 1. Dh~Huif Rcsado José FeliClano _. PSD, José Feljciano - PSD. 

Slivestre p~ricle.s (v~ce-res.) PTB 2. Vsr.lO S-gefredo Pacheco t VicePr.' - Huy Carneiro - PEn. 
?SU Ant-ôn.!.o Jucá - PTB. Irmeu Boanhausen II DN 1. AdD!pho Franc:> 

ZiH'calUs -de Assumpção (Pres.) UD~ .2',-Et1~lC{j Rezende 
José Ermírio IPre;Jden~e) -: pTB. Padre Galazr.us - UDN, 
Lopes da COsta _ UDN. Jcsaphat Mar!..'1.hO - S lezenda. 

Raul Giuberti PSP 1. MiguaI Couto 

Secl'etárl(l: Oficial Legislatlvo, PL-8. Alexandre Piaender. 
Reuniõi'.'i: Quintas-feiras às 1700 horas. 

SER".IÇO Pú3LiCO CIVIL (7 Membros) 

. Aurélio VIUnnn tRelawr) - PSD., \ _. __ 
Sec:ctúrlO: A~xiltar LecilslU·.:VO, 

PL~10 Alexandre Marques de Albu,·. H} Para o· estudo dà3 Mensa,,:, 
querque Mello.,' - g:ens do Poder"Executivo re .. 

Titulares Pai ndos 

PdP 
P~ ... D 
Pl'B 
,prs 
uns 
UDN 

Suplentes 

r, Vict.orino Freiré 

Reuniões: 2:l;s e 4\\s ferras às. 141, -
horas. . ferentes à REFORMA 'AD-

MINISTRATIVA 
Le!t~ Neto fVice-Pres.} 
S!gef.rcdo Pacheco 
Silvestre Perreles IPl'e.5' ) 
;Nel:mn Maculan lllcenciado} 
Antônio Carlos 
PaCl,'e Calazans 
i\:Lys:o de .Carvalho PL 

2. Bened:cfo Val1adares 
1. Edmundo Levi 
2 iVltómo Jucá 
1. .Pinarte Mariz 
2. 'WPe6 Costa 
1. Me mde Sá 

Dec:eLárlo: Auxiliar Legislati7o, PL.:.9, J, Ney Passos Dantoo 
Reuniões: QU91'tas-felras às 16,00 hOras. 

T'lANSPORTES, COMUNICAÇÕES É OBRAS PÚBLicAS 

(5 Membros)' 
ritulares part. .. 'lOS\ Suplentes 

José F'el1ciano IPres p::3D 1. Jefferson ,de AgUiar 
Sebast1ão Archer P:;).) 2, Filinto Múl1l~r 

subs'--i~ut-os 

Lino de Matos PTa 2 . .iAlguel Couto 
'Bezerra Neto p~ J':1 11' (!':!lve..stre Péricle 

Iuneu B:>rnhausen IVlce-Pres) ~:,)~ 1. Zacanas de Assumpção 

Secretár'G:' Dnelai Legtslatlv~, PL-8.· Alexandre Pfaender. 
Reuniões: Quartas-fel:as -as 16,00 horas, 

COMiSSõES ESPECIAIS 

A) ,..-ara KGvwão do Projeto qual ,Wllwn Gonçalv€s PSD. 

d ~. . . - Al'tJ1U: VlrglllO - PTB. 
0Tme e regula .a PRO t t:.- Ed.mundo Levl _ P'I'B 

;tÃO AO DIHEITO DO AU-\ ActO!pho Franco -.' UDN,· , 
rOR Eul'lco Rezende I VicePre6ldente) 

. . IUr:-'!'1" 
~ Cri::.da em Vi.rtude do R('qUen~,' .?lHO I ,.Naphat !'vla'rinho ...,. S/legenda. " 

~.. 4.sJ 6~ . do $1'. ~enndol' \1.j'.oo Secretariú: ,Oficial Legl.Sl.ttJvO,. 

E i 'Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO'PAíS e estudàr os meios 
capazes de. possibilitar a 
sua industrialização 

Criada em virtude do, ReQueri:llen
to n'! 665-63, do Sr. Senaa..>r, oSé 
Ermldo, apr:JvadO na sessão de 16 de 
set,embro de 1963, 

Designada em 19 de setemtlro de 
1963, . . • 

Pro:Togada em \'irtude do 'Reque
rlmento n'" 1.159-63. do $r. SeuJ.flOr 
Milton campos. aç-ro\'ado ha se.5bão 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros (9) - fartidoJõ 

José Feliclano _ PSD. 
AttHio Fontana - PSD. 
Eugênro Barros - PSD. 
J~se Ermirio (Relator> - l?TB. 
Bezerra Neto _ ·,PTB. 

. M~lo -.Braga - PTB. 
Lopes da costa - UDN, 
Milton Campos (p:esidente, 

(JUN . 
JUlIO LeIte (Vice?r,) - PR.~ 

,SecretárlO: Auxiliar Legis3.1tjVO 
PL·lO, Alexandre Marques de AlOu
querque Mello: 

Reuniões: S:1s feIras M 16 horas. 

" 

GclClf.OS, apiovad:> em <lO d.e la:te.!"o PL-li. J, B. Castejon Branco. )1 

de 1952, "! -- F 
Des.gnada em 22 de. novmol'o. de 1 C) Para o es!udo do~ efeitos ) 

Para estudar a situacão dos 
TRANSPOHTES MARíTI
MOS E FERROVIÁRIOS 19';: ' ,I da INFLAÇAO E DA pqUTI-\ 

':.'ol'rog"da até 15. de o' .. 'ltlbro ce CA TRIBUTÁRIA E CAf\:31AL 
l!l:J. e~~~, t'1:'~Ucte :0, h\.q<J<:l<lU\en . .c nu~' . " .. - Rr'l'E 'E"PR<S'S PRI-' Cl'lada em virtude do' Requer;me:l-
nl<.::l'~ 1~,1 S:~ .. ~p u~~dv em 12 1e CIl"- ...,;:;>~H\ AS UI j;;, f"'\ tO nQ 75!!-63, do sr·, Senador J<J:fé 

2e~1;.~up'~':3d~j;!· 4 d j I 'ir\DAS. _ I E:l'inírio, aprovado na sessão de 1:,1 .:1. e 
, , I., : " ~,e ai\elro de,. . 'novembro de 1963. " ' 

ISo::!, com a des.gnal;ao aos ~en:J,Jl es! . ., ~ .. ... - .' 
S~!ll:Wvres Vaseoncelos 'Iorres e·" cr~aa?- ~ vlrtu~e d~ :=!..eque~ Ime-n- Designada em 13 de noveqlbfo {te 
Ed'munao LeVl. "'I··r 't:o O~!~C4, do SI. s.na_o.or uupvea.\ 963 

. VI:.'1 ~a, npr6varlo pa sessa.:> de 2 de J. • , ~ 
Pron'{;~ada até 1-5 de de'zemb':o- de ~ClOto de 1963. ". . Prorrogada até 15 de -aezemóro .de 

1964 em \'!rtUde do t{equenml'l1t-o nu~\ .. De ' d - 8 d "6st de 1963 ~964, em virtude do Requertm(:.n~,o 
mero !'193-63.:do St'~ Senador Melle-' _s.a:na a em e a ... o . nl? 1162-63. do Sr .• Senador JUllO 
zes Pimentel ap.'uvaQu em 15 ,te' ce: Pr\)n'o<Yuda em virrude do Requert-! Leite, aprovado em· 10 de ,dezemll:G 
zeluoro de 1963. inento n? 1.161, de 196"3, 'do :SenoOl de 1962. •. 

Membros 171 Partido's . Senador. Alt1Ho :Fomsna.· ~l>r()\'ajo Memb o 15') _ PartidOJ 
-en,1 lO de dezembro de 1963. r s , 

'3-1lberto Marmho - PSD, 
Meaezes Panemel '- péu. 
l-:!enualdo Víelra -'- UD~. 
Mliton Camp3s - UUN. 
Vasconce.os Torre; _ PTB 
Edr'puno{) L-eVl _ PTB. 
AloySio de Carvalho _ PL' . 

• .. Attillo F'Ontaná. ~ PSD',. 

\ 

Membros 15) - part;tdOS" Slgefrt:do Pacheco _ jlSD 
~tti1iO ,Fontana _ Presidente - José Ermirio l 

- ?TU. 
pdJ. . ~ . lrineu Bornhausen - UDN:· 

Jose Fel1ciano ...,. (Vice-Pr,) Júlio Leite'- PR. . ""'-.~ • 
~ FSD, " secretáriõ:' Auxiliar" LegiSlativo 

JOSé .. El'wírl0 - Relator, -_ PTB .. , PL-lO. Alexandre 41. de A: Mello. 
.JctolpbJ .FrG.nco - VDN. 
AurélIO Víanna - P8D:" -,--

- Secretária:' 'OflCm! Legislativo, C) 
B) Pua e3lmlar a sitúacão da PL-3" Juliet. Ribeiro doo S'ntoll. 

C,~SA DA MOEDA . '1 
Crinda Em. vidude dO Ziequerimen. I G ~ 

to n~ b-til·\j3, do-Sr. Senador J.;;[tm'-

Cria.dà por iniciativa 
d::::" Deputados aprovada 
em 1.12.1963. 

da Càmara. 
pelo Senado" 

Membros 118) Partidos 

Senadores: 
Wilson' Gonçalves - 'PSD. 
Leite Neto - PSD, 
Stgetredo Pachec{) - pSD. 
Argemiro de. 1'11gueiredo - PTB 
Edmundo Levi - PTB, 
Ad91ph-o Frànco· - ODN. 
João .Agrlpmo - UDN'. 
Aui'elió Vhl1lna _ PSB. -f 

Josapnat Marinho - Sem legenda.. 
Deputados: '. 

GUstavo capnnema (Presidente) .:.. 
PSJ;l, " 

Aderbal Jurema. ~ PSD, 
Laerte, Vieira - _ UDN Isnbst~~uJdo 

pelo eputado Arnalqo N:>guel'a). 
Heloor aias - aON. 
Doutel de Andrade - PTB. 
Arnaldo Cerdeira - PSP. 
Juarez Tàvora _ PDC. 
Ewaldo Pin to _ MTR. 

COMISSõES ESPECIAiS 
. PARA O. ESTUDO 'DE' 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUIÇÃO 

I) Projeto' de Emenda à Cons· 
tituição nq 4/61 ". 

(QuE DISPõE SÕilk;': VllNCnmN'- { 
']'OS DOS f,lA6::::3TUA.i1ÚS) - . 

,Eleit~ em 27 de juriho de 1951.· 

Prorrogad!,\: 

- até 15 de dezembro de 1962 pt;',j() 
Requerimento 609-61 apr. em, 14 de
dezembro de 1961. 

_ até" 15 de .dez~rribro de i963 pelQ 
ReqUe-:iment6·-779-62, apr. em 12 08 
zembro de 1962, . 

_ até 15 ,de d~zembro de 1954 pelo 
Requerimento 1.138·63, apr. em lê !le 
dezembro de 1963, 

Comeletada em 29 cÍe oütui:n:';:' . de 
1962. 16 de malO dec 1963 e 23.de abril,' 
de 196"3. . , 

Membros (16) - Pa1'1;1dos 

jeffcl'son de Aguiar ... .,:. PSD. ~ 
Lobã{) da Silveira 423 de abril c.ri 

lD~3) '~ PSD, " 
,a,tiy Cal'nelro - PSD, . 
Benedicto valladarecs - PSD. 
WllsoD. :Gonçalves {23 de ab:-ll de 

19931 ...., PSD. 
Dame1 Krieger - UDN. 
L9Pes da Oosta. >\29 de outubro do 

1~S2) ._UDNl ....: 

Svo de Ag;tbs:-, apr:''''2du em J 1 ,1e 
a~\.':,tv· ete 1963.· Des:2nacta, em 26· ae 
&6'::.sto de 19U3, ' 

E'rw;ro:;nda, at.é ·14 de- março de 1:m4 
0)0 d,~, '.em" v-H'tude do Hequer:meD~ 
to nilmel'o 1 l"6{!-63; do Sr. Senao"r 
J."I re"so;::< de Azular aprovado em 10 

Para estudo da~causas que' 
clificultam a PRODUÇÃO 
,t\Ü(lO PECUÁRIA e. suas re
percussões négativas na ex-
r; ~tção " 

Mnton Campos "Vice-Presidente) 
Her-ibaldo Vieira -. UDN. -
Rui_"Palmelra - UDN .. 
$ll,"estre - Péricles .•. c23" de atlril d& 

Criada em virt.ude do!RequerimeIi- 1968). 
to n9.,··768-63. elo 8r. ·StJ:1-ador Paúre Bezerra Neto, 423 .de abril· de 1963) 

Para0 estudo da situação 
·do·CENT-RO _--T~CNICO DE 
AERONAUTICA ". DA 'ESCO" 
LA . DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTlCÁ,' DE ,S . JO
SÉ Doá cÂMpos . , 

de dezembro de 1963. ' 

Membros (7) - Partidos 

JeffCl'sQn de 
PSD. 

(Pl"e5ide~1te 

Cl'taoa em- virtude do. Recju2rIllH'n- Calàzãns, ,a-provado· na sessão ~e 13 -"P'l'B ' . 
to nl1 569-63. do Sr. Senador JOSé de novembro de .1963. Àrons'o Celso - P't'B. 
Ermírio. apt'ovado na sessã!l. de,.20 deI DeslO'nada em 13 de novembro de Nogue!ra da Gama - pTB. 
agôsto de 196~. , . 1963, =- " ' Barro.s ca~valhO .;... PTB, 

DE'.signada em 22 de agÔ3t.o de 191-i3 .' - " , AloysiO de Carvalho {PreSidente), 
Pro:-rogada por 1 ano. em \'1rtu,1e prol'l'o~adn até 15 de ~ezen;IJro de '- PL. . 

do R,q'lcrimento n? 1.197-63 <lo s.;.. 1964 em Virtude do Requerlmen", IIÚ. Mem de' Sá - PL. 
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dezembro de 1963. 

Projeto de Emenda li Cons- \ - &té 15 de dezemor{ de 1964, pejo 
tituição ,,9 9/61 Req, 1,143-63, aprovaoo em ~Q de 

QUE DISPliE SliBRE AS MATe- JQUE ~IODIFICA ° REGIME DE completada em 29 de outubro de 
RIAS DA COMPET~NCIA PRIVA- DISCRIMINAÇãO DAS RENDAS f 1962, 23 de abril de 1963 e 22 -r!e ,Íll-
flVA DO SENADO, INCLUlNDO lho de 1963. 

DOS CHEFES DE MISSÃO DI- Pl'el'roO'ada' - Membros 

. -evereiro de 1964 423 

Ml!llezes tlm.entel - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira Vice-Presidente _ 

UDN. . 
Eurico Rezende (23 de abri Ide 

1963) - Relator - UDN, 
Silvestrll Péricles (23 de abnl ae 

'963' - Jl're.sidente _ PTB. 
AS DE PROPOR A EXONERAÇAO Eleita em 20 de novembro de 1961. 'I . 

PLOl\lATICA • PERMANENTE E >:I' Jefferson de AO'uiar _ PSD. 
APROVAR O ESTABELECIMEN- - até 15 de dezembro de 1962. pl'lO co 

TO O ROl\IPIMENTO E O REA.. Requenmento 605~61 ap.rovado em 14 Wilson Gonçalves (23 de abl'll 
TAl\'IENTO DE RELAçõES DI- de dezembro de 1961; 196~)- - PSD. 
PLOMATICAS' COI\l PAíSES ES- - até 15 de dezembro de, 1963, pelo RUf Carneiro - PSD. 
'l'RANGElROS).· :aequerimento 782-62 aprovado em 12 Lobão da Silveira - PSD. 

a~' dezembro de 1962; GUldo Mondin (29 de IJutu'Jro 

Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Carvalho _ PTB. 

de I AloysiO de Carvalho - PL. 
LIno de Matos - PTN, 
João Agripino (23 de abril de 1963) 

- UDN. 
Eleita em 4 de outubl' ode 1961. - até 15 de dezembro de 1964, pelo 196:!) - PSD. 

_ Prorrogada:, Requerimento 1.141-63 ,a.provado ('fi Milton Campos - UDN. 
- - até 15 de dezemblQ de 1962 pelo 10 de dezembro de 1963. Herlbaldo Vieu'a - UDN. 

de I DanJ.el Krleger - UDN. 

Requenmento 3G7-61, apr, em 14 de Membros (16) _ partidos' Lopes da Costa _ UDN Q) Projeto de Emenda à COI1S-
dezembro de 1961; Jefferson de AgUlal' (23 de abrll João Agripino ~23 de abril rte 1~ti3) I ' tituicão n Ç 3/62 

- ate 15 de dezembro de 19~.3 Oe10 Ide 1963) _ PSD. - UDN , .. 
Req. 1.139-63, apr. em 10 de üezcm- Menezes Plmentel _ PSD, EuriCO Rezende (23 de a:Jo.:i1 clt' (AU'IORIZr\ O TRIBUSAI~ SllPE4 

.::: bl'O de 1963, Fllmto Muller _ PSD, 196:5, _ UDN. RIQ.R E' ~~l'l'ORAL A FIXAR DA-
-- Completada em 29 de outu!)ro de GUldo Mondm (29 de outu1):-0 de Silvestre Pericles (23 de aonl àe I T.-\. PA1~A A REAUZAÇAO UH 

1962 e 24 de alJ.nl de 1962. 19(2) _ PSD 1963) _ PTB. PLEBISCITO PREVISTO :\IA 
Membros (6) - PartIdos Ruy C~LJ:nelro {23 de a!)nl de 1963 Noguei!:-ª---- da Gama _ ?'TB, .EllENDA CONSTITUCIONAL .~(J 

~"Ienezes Plmentel _ PSD, ._ PSD. Barros Cã-rvaJho _ PTB. 4 - ATO ADICIO!'JAL), 
Wilson GOnçalVes (23---- de abrH de Damel Kneger (Relator) - ODN. Aloysio de Carvalho -' PL, Eleita em 10 de jUlho de 1902. 

1963) _ presidente - PSD, EurlcO Rezende 123 de aonl qe Miguel Couto - pSP. dei Pl'ol'ogaç:>,o: 
Lobão da SilveIra - PSD; 1963, - UUN, Cattete PinheIro l2Z de abw l 
RUy Carneiro (23 de abnl de 19lJ3) Milton Campos - UDN. 1963) - PTN, I - até 15 de dezembl'o de 1963 fli'!O 

- PSD, Heribaldo Vieu'a - UDN. Requenmento 787·62 aprovado "QI J2 
... ' GUldQ Mondin ·c .. de outubro de Rui Palmeira -tltm, . P : ,de dezembro de 1962. 

1964} _ PSD, Amaury Silva - 23 de abril de O) rOJeto de Emenda a Cons- _ ate 15 de. dezembro de 1964 pPJO 

Eurico Rezende l2.3 de abnl de 196'3} - irI'B. tituicão nq 1/62 Reqt.enmemo 1 1';6 aprovado em 10 
'.. 1963) - UDN, Barros Carvalho - 11TB. .. I de 1ezemoro de 19133 

Daniel Kneger - DDN. A.~·gemlro de l<-->tgueIredo - ·PTB. (OBRIGATOIUEDADE ;;JE CO:\lCt:R- COl:npletada em 23 de a,b;-il de 
:"'1ilWn Campos (Vice-Presidente) Bezerra Neto /23 de abril de HI63 I SO PARA INVES'l[OUl:'A K:U·1963 . 

..: _ UDN. _ PTB, CARGO [~JVI:\L DE v.:u-tia:!l<A Membro." _ Partlctos 
Henbaldo Vieira - UDN. AlOysiO de Carvalho - PL. tl'. .... ' ... I!.!{RO.!!',.ÇAO DE NO,\'U::AvOt:s Jefferson de Agular _. Ps. 

... 
Lopes da Costa _ UDN, Lino de Matos _ PN, (. .... ~ ",:S,. 
8 ·1 t P 1 ) PTB \Vllwn GOnçalves 123 de a~ll'l) de I ves l'e énc es " ... ;;., - I EleIta em lO de maio de i962, 19631 _ PSD, 
Vivaldo Lima - P'rB. a' C0118- • Profrug .. da: I Ruy Carnel!'\) - PSD 
Amaury Silva (24 de abril de !963) M) Projeto de Emenda ate lo ao deZel!!"·O de lI'"'' r·010 

- _ '-T ;7U,"", ."" Lobâu da Silveira _ PSD. 
-- PTB, . tityição n 9 10/61 Req '185-(j~ aprovada em l2 Ut )l;- ;\lene:;,es PImentel _ P.:3D 

Vaga do Senador Pinto Fel'l'ell'a zembrO d.e H152. L 1 "t 
(2J de abnl de 1963) - Reta~('''' tAPLICAÇAO D .. \S COTAS DE (l\I- _ ate 15 de dezembro de lf!li3 oe'o el e .~e.::> 123 de abrIl Oe 1963; 
PTB. POSTOS. DESTINADAS •• OS .IlU- ReQ 1 lH-C" ap·l·uvado em 10 u, ue- P~~ilton Campos _ UDN. 

Aloysio de ca1'valho - PL. NlCí.FIOS). zem'bró de 1963. . 
Lino de ~atos - PTN. I I d d b U d 6' Heribaldo Vieira - UDN, Eleita em 28 de dezembro de 19ô2 comp et.a a em 23 e a I'· e.!;I., João AgrioJno (23 de aiml de ,963) 

Pl'ol'ogada: i\1embJ'os - t'\11 UJius _ UDN, 
K) ProJ'eto de Emenda à Cons- - até 15' de dezembrc de 1963 pflo Jefferson de Agtllar - Pt:iD. d EurICO ~ezende ,'-3 de aonf de 

Req. 783-63 aprovado em 12 Oe f:le- Wilt:ioQ U-.mçalves ~23 de ,lorll e 1963, .,;,. UDN 
tituição nl? 8/61 zembro de 1962. 1.963; - PSD. 1 DanIel KJ'leger _ ODN 

~.sôBR·E EXONERAÇãO, FOR PRO- - até 15 de dezembro de 1964 prJo Ruy CarnCl;'o _ pS. Srlvestl'f Pel"lcle,') ·23 de abr11 úe 
POST.'\. DO SENADO, DE CHEFE Req, 1.H2-63 aprovado em 10 d~ uu- Menezes p,mentel _ PSD, 1963' - P'I'B. 
DE MISSAO DIPLQíUATJ(;.\ DE tubro de 1963. ;\I11lwn Campus _ UD.N. Nogueira da Gama - PTH. 
CARATEU. PERMANENTEl. Completada em 30 de março de Henbaldo Vle.ra _ UlJoN. 1 Buros CarValho - P'l~. 

1962, 2':) de outubro de 1962 e 3 de Eunco Re.~enae 1~3 de an'U de I Mem de :::ia - Pl. 
EleIta em 5 de outubro de 1961. 
Prorrogada: 
_ até 15 de dezembl'o de 1962, lJe16 

.Reque;·iment.a 608-61, aprovado em 14 
de janeiro de 1961; 

- até 15 de janeIro de 1963. pe-lo 
Requerimento 781-62, apro'vado em 12 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em 
10 de dezembro de 1963, 

COmpletada em 30 de març~ de 
1962, 29 de 'outubrQ de 1962, 2;j de 
abril de 1963. 

Membros fl6) _ Partidos_ 

abril de 1963. 1963, _ UDN.' I Aa!'ãQ Ste1l1bl'uch _ MTR. 
Memb~'os 116) - PartidQ6 1'.1<.", 

JefferSQn de AgUla,l' _ PSD. João Agl'lplnO ~23 de a_bl'i1 doe uu 
Wllson Gonçalves 123 de abri} de - Vl.ce-Pres;àente - UDN, I R) Projeto de Emenda à Cons_ 

1963 PSD Damel Kl'leger - UDN 
• - . P 3 d '·1 de I tituição n 9 5 ·62 Ruy Carneiro _ PSD, . Silvestre €ncles 12 e a..,f1 

1

19631 - PTB, fDlSPúE ~oBRE A "NTR~.(·.' 'OS Lobâo da SIlveira' - PSD. Nogue!r. aa Ga!n PTB . ", t11 n. 
.i a _. .'IUNICIPIOS OE 30% DA .•..• '~"4 Guido Mondin 129 de outubro rle Barros Carvalho _ ?TB, Lo 

1962) _ PSD, AlOySio de Carvalho _ PL, I CAV,AÇAO nos ESTAUOS Ql A~, 
Aurélio Vianna .23 de RorU d DO EXCEUER AS RENlJAS J'h.~ 

Milton Campos' - UDN. e NU;IP.USl. 
Hel'ibaldo Viell'a _ UDN. 1963) - a.eIator - PSB. 
Lopes da Costa - UDN, 
João Agripino (23 de abril de 

- UDN. 
1963) 

Eleita em 13 de setembro de J~d2. 

I Pl'ol'l'ogada: 
P) Projeto de Emenda à COIl8-' 

Menezes Pimentel - PSD, Eurico 'Rezende {23 de abril de 
. . ~ o 2 6 I - até 15 de dezembro dE' ,9o::i Df'JQ 

tltUlÇaO n· / 2 RequerUllentu n" j I: .0 
Ruy CarneirQ (23 de abril de 19':\3) 1(63) - UDN, 

- Presidente _ PSD. 
Lobão da Silveira _ PSD, Silvestre péricle.s (23 de abrU de 
Jefferson de Agu1ar (23 de abrl1 de 1963) - PTB. 

1963) - PSD, oNguetra da Gama. - PTB. 
Guido Mondin (29 de outubro de Barros Carvatro - PTB, 

1962. _ PSD. 
Daniel Kl.'leger _ UÚN, Josaphat Marinho «23 de abri] de 
Eunco Rezende 123 de abril de 1963>. - S. teg, 

1963) - UDN, AloysiO de carvalho - PL. 
Milton campos - UDN.· Lmo de Mat.os _. PTN. 
Herib~1do VleiJ'a (Vice-PresIdento) 

- UON, 
Lopes da Costa - UDN, N) 
Vaga do Senador Pinto Fe'.1"elfa Projeto de Emenda à éons

tituição 119 11/61 (23 de abril de 1962 - Relator -
PTB. 

Bezerra Neto (23 de abril de 11l63) 
- PTB. 

Amaury Silva (23 de abril de 1963) 
- PTB. 
Vivaldo Lima _ PTB. 
Aloys10 de Carvalho - I?L 
Llno de Matos - P~ 

(CRIAÇAO DE SOVOS 
l\IUNlClFIOS) 

Eleita em 28 de mal'ço de lS6'2. 
Pl'orrogação: 
- até 15 de dezembro de 1963 oel() 

·Req. 794-62, aprovado em 12 de r\f.
l zembro de 1962, 

(INSTITUI NOVA DISCIUl\II!\it\Çi\O em 12 de ~ezembrc de HI!5:l; 
DE: RE:\TflAS E:\l FA voa DOS - ate 1. de dezemurl! oe III 

J ", .. O !ke dezembro de 1963: 
iUlJ:\'1('IPIOSl • I ~equenmento I 141 h ::iapr\/ fi 

Eleita em 23 de maio de 1962. CompJetd~ em 23 ot' abri DE' .Hi::S 
ProlTogacao: I MemorUf, - l-'drf. o I~ 
- até 15' de dezembro de 1963 DeJo Jeflersoft de AgUiar t-'ti1.J 

de dezemb!'o de 1962; Lobão da SlveJ'a - tll:iU 
Requenment.o '786,62, aprovado em â/ Rl.y Uarnero PSlJ 

_ ate 15 de dezembro de 1964 ""10 Wilson GonçaJve~ ':!3 de aoriJ /te 
RC":Juerimemo 1.145-63 aprovado em, 1963, - P!?-u 
10 dI" dezembro ne 1963. Lelte Neto ·~3 4 6a/ - PSlJ • 

completada 'em 23 de aoril ue Menezes P;mentei -: P'·e..~la'f'n[e 
1963, 1-1ilton Campos - UUr-. 

Membras _ ParUdas Herlbalda VIeIra - OUN, 
Josapbat Marinho .!J.:1 ':/ 631 

V:ce-Pre.sidente - UON Jefferson de Agular _ PSO, 

Wilson Gonçalves .23 de aO:-ll de Danie, Kr~eger - UUN 
196}) _ PSD, I Vaga do S'i'uhor f"lO!o l:"ern'lra 

Ruy Carneiro - PSD. 

Lobão da Silvell'a - FlSL, 
~eite Neto 123 de abril de 

- PSD," 
19m I 

EUJ:lco Rezende 123 4 63 I - U UN 
126 4 63' - PTB 

Nogueira da Gllma - PTI:J 
Barros Curva:ho P'T'B 
ME'm dt' Sá - PL 
MlgU~1 Couto l23 4 63) . PSP. 

.. 

• 
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S) Projeto de EmJnda à Conl- SUvestr. Pérlcl.. PTB 
. ... o 6/62 Argemiro de Figueiredo - PTB 

_. tltlllÇaO n, EurIco Rezende (234,63) _ UDN 
lAU:\lEXTA PARA QUATRO O Nti- MUton campo~ - UDN' 

i\i.EHO . nE REPi~ESE~TA:-':TES Dantel Krieger - UDN 
l)OS ES'l'AUOS E 00 UISTR1TU I Josaphat Marinho - Sem Legenda 
1,'El>ERi\L :"0:0 ~1~S;\J}nl. Alcysio de c~o - PL 

Ele; a em 13 9 82, • V) P' E d à ,,-rOleta de men a ""I1S-
Prorrogaàa: tituição n~ 2/63 

!DIREITO DE PROPRIEDADE) - ate 15.1263 pelo ttequ~nmentol 
790·5::l, aprovado_ em I:! 12.0"2; 

-. ale 1.5.1264 pero Requerimento Designados em 23.4.63 
1 148-63. aprovado em !6.12.63. Profl'oCJsda" 

Comp!etucla em 23 4.63. _. até" 1S..i2.64 pelo ReQuerimento 
l\'lembros _ partidos 1.151-63, aprovado em 10.12.63. 

Jeffer~on de Aguiar _ PSD Membr~ - part.idos 
Ruy Carneiro _ PSD Jefferson de Aguiar - PSD 
Lobão da Si.ivell'a _ Relator _ R.UY Carneiro - Presidente - PSD, 

P:-:D Lobão da Silveira - PSD 
WilWn Gonçalves l23 4. 63) Wilson Gonçalves - PSD 

P.::.U . ~ Menezes Pimentel - PSD 
Nlenezes P!men tei _ PSD Heribaldo Víeira - Vice-presiden-
.MIlton Campo.s -UDN te - PSD 
Het'tt:)aldo VieIra _ UD~ Amaury Silva - P'rB 
Josaphat Marinho - t23 463) Bezerra Neto - PTB 

t1l)~ o • _ • ,. Vüg'a do Sen~dor Pinto Fer-
D Hlle! Kneger _ UDN I rei ta - PT!l o 

EUl'ICO Rezende _ '23.~ 63) _ Vi. Silvestre Péricle,s - PTB 
ce-F're,->ldente _ UDN Art,l1r Virgílio - PTN 

Vl\ga do Senaaor Pinto Perreire Ettrlco Rezende !23.4,63) - UDN 

V) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 5/63 

!DISPõE SÕR~ o IMPOSTO DE 
-VENDAS E 'CO~SIG~AÇOES 

Designada em 31.5:63 

ne-Prorrogada até 16.12 o 64 pelo 
querünent-o número 1.154~63t apro
vado em 10.12,63 

Membros -; Partidos 

Jefferson de Aguiar .;... PSD 
RUy carneiro - PSD 

Bezerra. Neto _ PTB 
Edmundo Levi - PTB 
Argemiro FIgueIredo - PTB 
Mero Braga _ PTB 

-
Eurico Rezende (23.4.63) - UDl., 

• Aloysio de CarvalhO- - UDN 
Aton.so Arinos - UDN 
Josaphat Ma.rinho - Relator 

Sem Legenda. 
AurélIo Vianna.. - PTB 
Jüli~ Leite _ PR # 

COMISSõES, 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 
Lobão da Silvejra - PSD 
Wilson Gonçe.lves - PSD 
Menezes Plmen te} - PSD 
Le!t~ Nero _ PSD CRIADAS DE ACõRDO CO~I C 
Anlaury Silva - PTB AR'r, 53 DA CONSTITUIÇAO E 
Bezerra Net-o - PTB O ART, 14:9, ALt~T'EA A, DO RE-

•• , Vaga do Senador H\lIl1berto GII\1EN'l'O l~T.ERNO. 
Neder --PTE 

Argemiro de Figueiredo ns 1 ~ Para apurar a aquisição, 
Eurico Rezende - ODN ! pelo Covêrno Federal. dos ,' .. 
Milton Campos - ODN . :?,,' 
Ds.niel Krleger _ UON ". acêrvos de concessionárias .. 
Aloysio de ca<valho - pr. ' de serv;'ços p6blicos e a 
Josaphat ~'larinho - Se mLegeuda 1-__ \ importação de chapas de 

Z) Projeto de Emênda à Cons- aço para a eia Siderúr-
tituicão nO 6/63 I gica Nacional, 

(1~LECIBILJDADEl CrIada pela o Resoluçao número ·11. _:~ ,23 t 611
0

) • - Presidente _ ?TE I Milton campos - Relator - UDN 
No;uelra d~ Gama, _ PTB João Agripino ~ UDN 
B!l!'l'o~ Carvaiho _ PTB , Josa,phat Marinho - Sem Leg:end Des!gnada em 2.1~.63 

. d~ 1963, a$ináda ,pelo Senhor NeLSon 
Maculan e mais 28 Senhores Sena.
dores fapreselutióa em 30 de maio de 
1963) , 

Mem de Sá _ f"'L . Aloysio de Carvalho - PL • , 
Júlio Leite i23 4: 63) _ 'PR I __ _Prorrogado • a~é 15 12 6! -pelo :Re-

W) P 
- t dE' d • C quenmellt-o numero 1.156-63, aprova-

. . '. rOJe O e men a a ons.- do em 10-12.63. 
T) PrOjeto de Emenda a Cons-I tituicão nÇ 3/63 Membr05 - Partidos 

Designada. em 31 de maro ,de 1963 
_ PrazD _ 120 dias. ate 28 ele se .. 

tituícão nl? 7/62 o -> Jefferson de Aguiar - PSD . , ' I (DrSPõE sõBRF. .-0\ ADlnNISTRA- Ruy Ca-rneU'o - PSD 

tembro de 1963. .~. 
Prorrogada: -{ 

IflE\'OGA A Ki\IE~I)A CON'STI1'U- .ÇAO DO (HSTRITO FEDERAL E Wilson Gonçalves - PSD 
CIO:\'AL N° 4, QUE' I ..... STITUIU O ,~'lA'rERIA DA CO!\-IPETt.t'tCIA Jose Felicinuo- - PSD 

_ .por ma~ 120 dias. em virtude '4, 
da a.provação do Requerimento nú- o::! 
mero 656~63. "do Senhor Senador João o",,; 

.'\grip!no. Da se.ssão
o 

de lS de se~.em" SISTEMA PARLA;\U~NTAI{. OE PRIVATIVA DO SESADO). ~ WaUredo GUl'gel - PSD 
CoOVfmSO F. o ART. 61 0.0\ tO'()SS-IO o s' d 2 5 63 Argemiro de Figueiredo - PTB 

:J.TfUIÇ,l,O FEDERAL, DE. 1St OI'; ~ ,~na :l. em o o. Bezerra Neto _ Pl'8 
SETE:\mUO DE lU4.G} - PLoonogada ay:'! 1501264 pelo Re- Si! t 'Pértcle _ PTB 

• quenmento 1. 102~63, aprovado em 10 ves re s 
Elt'ltoa em li 12062, de dezembro de 1963, . Edmundo U'Vi - P'I'.8 

bro de 1963 121 horas), 
_ por mau U!l'l ano .em virtude dQ.' 

o aprovação do Requerimento nÚDlel~o. '~ 
.. L 173-63, do Senhor Senador Leite' ."' 
,Neto. na. sessão de 12 de dezembro 

Pronogada: Meml1ros - Partl&o.! de 1963, 
Membros - partidos - até 15 12 63 pel(" Requerimento 

'1'91·62. aprovado em 12 12 62: 
- a ré 15 12 64 . pelO Req'..lenménto 

1 149·63 aprovada em 10 1:& ô3, 
Complecada em 23 4_63. 

Jefferson de Aguiar - pSl) 
_ Ruy Carneü·o· - PSD 

L.obão da Silveira - PSD 
Wilson Gonçalv~ _. PSD 
Menezes PImentel (- .PSD 
Leite Neta - PSD 0-

Eurico Rezende - UDN 
Milton Campos _ UDN 
Aloysio de carvalho - UDN 
Afonso Ar1nos - UDN 

,

./' Josa.phat Marinho _ Sem Leienda 
Raul GlllbertJ - PSP 

. José Lette - PR 

Jeffer.tou ôe Agutar - PSD 
LeU,e Net-o IPresidente~ -- PSD 
NelSOn Maculan - PTB , 

. Membl'O! _ Pa.rtidos 

J',:-ffer.::.o~ de Ag\11.a.~ _ PSD 
RUy Carne!l'o - psD 
p'euro Ludovico _ PSD 

Amaury SlLva - ~TB 
eezel'ra Neto - PTB 

.... vaga do senador pinto Fei'rtira. 

WIlson Gonçalves 123 4 63) 
PoSO 

- PTB ' , 
- I .. , Vaga do Sennd01' Edua,rdo ca-

talão \. Vice-Presldénle) - PTB 
vaga do Senador Eduardo As

smar _ PTB 
Emico Rtzende - Prp- itnte -

Heoedilo VaUada!'es - PSD 
Menezes punentel __ PSD 
'!\'lllron Campos - 'UDN 
HerJ.baldo Viell'a - aDN 
EUI'ico Rezende. t2:l 4: fi3} -
Daniel Krieger . ...:. - UDN 

Mílton campo! - UDN o 

UDN Daniel Krlet!:el' _ UDN 1. 
Aloysio de baMlalho - PL 

João Agripjno 23- 4 63) -
'Amaury Silva '23 4 63\ -
Nogueira da Gama _ P'Tl 
B? rr05 Carva lho _ PTB 

UDN JÇlsaphat Marinho _ Relat.or 
PT B Sem Legenda. 

Mem d~ Sá - Ft 
Raul Giuberti - P3P 

x i Proj€1t; de .Emenda à Cons
tituição Il~, 4/63 

U) Projeto de Emenda à Cons- (C()NCF.~~R~~~~:i,'ES AOS 

- tituição n~ 1/63 I O.s1~nada em 20 5.63 

tTnABAJ:·~'!.,() DE :HlIt,fJF.RES E ~II~- Pr~llo~ad!t ate 15 12 64 l)eto Re· 
NURES E 1·RA~l:.::1.·I.ilO EM N- quel',mento numero 10153-63, aprDva-
DUSTRtAS r~St\l,tTBRES). do em 10_1:.l 6~. . 

Designada em 23 4,63 

!"'rorl'ogada até 15 12 64 pelo Rc
,plElflmento 1.150-63 aprD'\'ado em 10 
1e dtlizembl"O de 196;\. 

Membros _ f"artido:~ 

Jefferson de Ãguiar - P'SD 
Ruy Ca·l'neiro· - PSD ~. 
Lobâo da Silveira PSP 
Wilson Gonçalves - Rel~·or o 

"SO 
Meneze3 Pimente! '.- PSD 
Leite N"eto - PSD 
Amaury SOva - PTB 
Be7,eri~ Neto _ Vice-Pn .... \Jente 

PTIl 
vaga do senador Pin·", Ferreira 

_PTB , 

Membros - Partidos 
-.Jeffersçm de' Ag:ujar ~. PSD 
Ruy Carneiro - °oPSD 
Lobão da Silveirn - PSD 
Wilson OtJüçalves - PSD 
Menezes Pimente1 - PSD 
Leite Neto - ['SD 
Amaury Silva - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

.,. Vaga, do Senador Pinto Ferreira. 
_ PTB 

iSilvest.re Péricle.s - PTB 

UD!4 
Adalberto Sena - P'l'B 
Eurico Rezende (23 4 63) 
Milton Campos - ODN 
João Agripino - UDN 
AloysIo de ,carvalho - PL 
~O&!l~ Mal:lnho - Sem IAaenda 

• João A.gripino lRelaot.ol'J - UDN 
Z-1 Projeto de Eme,)da a Josaph.~ MQIlnho - Sem Legenda 

_ Constituição n~ 7/63 '12~) Para apurar fatos -aponta-
!TRANS.'ER~NCIA PARA A RE- d' d -b d S d' 

SERVA DO MII,lT.~R DA ATIVA os a tn ul1a o ena " 
QUE SE CANDIDNfAR A CARGO e outros: relacionados com 
ELETIVO), ,irregul"aridades graves e-'" 
Designada em 2. H> 63 o corrupcão no Departamen .. 
Prol'fogada até 15 12 64 pelo Re- o 

queriment-o númerO 1. 0156-63, 'apl'ova~ to ~e Correios e Telég~afo9 
do em 1012 63 o~" 

Membros _ Pa.l.'tldOo3 CrIarIa peja Resolução número :i2 

d 
' ~ de 1963, RssinadR Delo Senhor 3et .. 

Jefferson e AgUlaI' ~ P~D terson. de A'!uüu e mais 33 Senhore.!l -:,'; 
Ruy CarneIro - PSD . - d 
Wilson Gom:alve., _ PSD S(!onado!"e:: Inp!'esen'adR na ·sessãO e 
JOsé Feliciano _ PSD 30 de outubro de: 1963). 
Walfredo Gurgel - _ PSD 
Ar'l'emÍro de Figueiredo' -. PTB 
Bezerra Ne:o - PT'B 
SIlves.tre Péricles - PTB 
EdmundO' Levl - PTB 
EurIco Rezende-- - ODN 
MiltOn Campos - OUN 
Alovsio de Carvalho - PL 
Aro'nso Arinos' - UDN 
Josaphat Ma.rinho - Sem Legenda 
Júlio Leite _ PR, 

Z-2 Projeto de' Emenda 
Constituição n~ 8/63 

IAUTONO>fiA OOS MUNICíPIOS' 

esignada em 22.10 63 
Pror-rogadao até 15 12 64 pelo Re~ 

queriment-o númerO 1.157~63, ap!Ova· 
do em 10.12 63. 

Membr~ - Partidos. 
Jefferson de Agu1u _ psr 
Ruv Carneiro - PSD 
Wit .. on Ooncalves - PSD 
J{)I;~ Ff>ltci~no' :- PSD 
LoiJ40 da Silveira - PSD 

) 

Prezo - a t~ o fim da sessão legia
latlva de 19fi3, 

Prorrog-8(,!ão. por 90 odias '(até 15 de 
·marco de. 1964) em virtude do Re
ouerlmentc númerO 1.163-63 no Se· ...l. 
nhor S~n:1do1" Wilson Goncatves 

,n pl'ovailo na 1';(>&"050 de 10 de dezem.. -;o. 
bro d(> 1963 \21 30), 

Ofs!gnacão f'lm 6 de de1.cmlJl'o de:- 0-'. 
1963, 

Membras (11 t - partidm: 
JeftNson de ·Ai!:'Ü!'Ir - PSD 
Leit.e N~to' _ PSo 
At'i1io F'ont.:'lna - PSD 
wl1:::on Gonçalves - Presidente 

PSD ~ " ,~ Artur Vi'''lWO - PTB 
BI"7erra Nf't('\ 8 11 63 -

.;tõente - PTB 
V !ce-PI''''- ~;:~ 

• MeHo B"p'!'l.\ _ P'T'B 
.Tnflo "crY'joino _ UDN 
nan~~l K!'I"~f'r - UDN 

,-,..~ 

R>.lrlro Rp7rnrl'e r23 4 R;h UDN 
A I1ni U.. ViannA _. PSB -<.".,-

<:;f'rrpt~!"n- . .&.'l",:f11!'l' f,DIYblatt,o. ',~ 
PL~9· ,T ~cy PaR'jo,s 'Dantas. ,,."'-0. 

Reuniões; ."., ................... .. 

:~ 
.' ~ 

""" ... ".;. 
~ .. -"" 

'o', 
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